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 Mensagem do

Um ano de entregas excepcionais, 
conectadas ao futuro da Via Varejo. 
Assim podemos descrever os avanços 

que a nossa companhia promoveu ao longo de 
2017 e que destacamos nesta edição do nosso 
Relatório Anual.

Nossas iniciativas confirmaram a grande 
capacidade e a rapidez de realização da nossa 
equipe. Em meio a um cenário econômico 
desafiador, superamos as expectativas do 
mercado com os resultados financeiros positivos 
alcançados – com recuperação de desempenho 
tanto em vendas quanto em rentabilidade. 
Encerramos o ano com um lucro líquido de  
R$ 195 milhões. 

Viramos esse jogo com a consolidação da 
integração das nossas operações on-line e de 
lojas físicas. 

Aproximamos ainda mais esses negócios 
ao lançarmos novos formatos de lojas, com 
diferentes tamanhos e linhas de produtos, e que 
já combinam o ambiente físico a recursos para 
acesso ao nosso portfólio digital.

Com a nossa estratégia de Varejo Omnichannel, 
conquistamos um poderoso diferencial compe-
titivo. Passamos a utilizar a tecnologia para 
integrar a experiência de compras, onde quer que 
nossos clientes estejam, nas nossas lojas ou nos 
nossos sites, sem fronteira de canal. Eles podem 
pesquisar, tirar dúvidas, negociar, comprar, retirar 
ou receber produtos da forma que for mais 
conveniente para eles. 

“Consolidamos 
a integração 
das nossas 
operações on-line 
e de lojas físicas 
e aproximamos 
ainda mais esses 
negócios ao 
lançarmos novos 
formatos de lojas.”
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“Valorizamos as 
diferenças em todas 

as dimensões da 
nossa atuação. Por 

isso,  conferimos mais 
amplitude à nossa 
gestão de pessoas, 

fortalecendo um 
ambiente de trabalho 

cada vez mais inclusivo.”

Em 2017, já evoluímos na estruturação e no plane-
jamento estratégico para reinventar a experiência 
de compras e de vendas e transformar o nosso 
negócio em uma plataforma única. 

Tão importante quanto evidenciarmos nossa 
operação em um mundo sem fronteiras foi a 
iniciativa de formalizarmos a Diversidade como um 
dos temas relevantes para a sustentabilidade da 
Via Varejo. Avançamos na forma como respeitamos 
e valorizamos as diferenças em todas as dimensões 
da nossa atuação. E a partir dessa perspectiva, 
conferimos mais amplitude à nossa gestão de 
pessoas, fortalecendo um ambiente de trabalho 
cada vez mais inclusivo.

Compartilhar todas as realizações que marcaram 
2017 é extremamente gratificante. Chegamos a 
2018 com a certeza do que queremos alcançar, e 
essa visão nos permitiu conduzir uma mudança 
importante na alta liderança da empresa. Em 
fevereiro deste ano, aceitei o convite para assumir 
o cargo de diretor-presidente do Grupo Pão de 
Açúcar. Flávio Dias, que respondia pela diretoria 
executiva da unidade de negócios On-Line, passa 
a comandar a presidência da Via Varejo com a 
missão de dar continuidade à consolidação da 
estratégia da companhia. 

Sinto um orgulho imenso de ter participado desse 
momento tão especial dessa grande organização. 
Uma nova Via Varejo está abrindo caminhos para, 
cada vez mais, realizar os nossos sonhos e os 
sonhos das pessoas com quem nos relacionamos, 
com a geração de impacto positivo para o meio 
ambiente e as comunidades.

Peter Paul Estermann 
Presidente da Via Varejo 
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 Sobre o

O Relatório Anual é um documento 
divulgado para os públicos de relacio-
namento da Via Varejo e que apresenta 

os principais destaques de desempenho e de 
resultados da empresa entre 1º de janeiro 
e 31 de dezembro de 2017, com base na 
metodologia utilizada internacionalmente pelo 
Grupo Casino para indicadores econômicos e 
socioambientais (os indicadores ambientais 
consideram o período de outubro de 2016 
a setembro de 2017). Esse documento foi 
auditado pela KPMG Financial Risk & Actuarial 
Services Ltda. 

Cada capítulo traz uma indicação dos temas 
materiais que foram definidos na matriz 
de materialidade e são relacionados a ele. 
Também é mostrada uma conexão entre esses 
temas e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

Os dados financeiros e operacionais são apre-
sentados de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e as normas internacionais 
de relatório financeiro (International Financial 
Reporting Standards – IFRS).
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Claudio dos  
Santos de Assis  

no Centro de 
Distribuição, Duque 

de Caxias (RJ)
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A Via

A Via Varejo S.A. é a varejista líder no segmento de 
eletroeletrônicos e móveis no Brasil, com uma história  
que teve início há mais de 60 anos, quando os fundadores 
da Casas Bahia e do Pontofrio criaram as marcas que 
hoje são tão queridas pelo público brasileiro.   

Nas mais de 900 lojas físicas, nos e-commerces e no Marketplace, a 
empresa vende mais de 4 mil TVs por dia e mais celulares por ano do que 
a população de Portugal. E também oferece soluções de Full Commerce 
para empresas que querem usar as principais fortalezas da Via Varejo para 
alavancar seus negócios.

Uma trajetória marcada pela tradição de oferecer aos consumidores 
fácil acesso a crédito, causando um impacto positivo na vida de milhões 
de brasileiros, é o que estampa o sucesso da Via Varejo. Foram mais de 
60 milhões de clientes conquistados ao longo dos anos.

São para essas pessoas que a empresa não descansa enquanto não oferecer 
a melhor experiência de compras do varejo brasileiro. Os 60 milhões de 
clientes da Via Varejo estão no coração da estratégia e da jornada digital 
da companhia. 

Ao longo de 2017, com olhos no futuro para inovar, a Via Varejo consolidou 
sua estratégia de omnicanalidade ao aproximar sua operação de comércio 
e-commerce da capilaridade de sua rede de lojas físicas – transformação 
iniciada, em 2016, por meio da integração da Cnova, empresa de comércio 
on-line, à sua estrutura. O fortalecimento da omnicanalidade ganhou ainda 
mais eficiência com a gestão logística, a cargo da VVLog, responsável pela 
maior malha de distribuição no território nacional.

Juntas, essas operações impulsionaram os negócios e os resultados da 
empresa no ano. 

O poder da omnicanalidade alavancou o potencial da Via Varejo e a 
vontade de ir mais longe. Em 2017, a companhia divulgou a sua ambição 
para o futuro: a Visão 2020 – ser a principal via de compras e vendas do 
Brasil – do jeito que os clientes querem, gostam e precisam.

COMBATE À
CORRUPÇÃO

GESTÃO  
DE RISCOS
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Primeira loja Pontofrio 
é inaugurada no Rio de 

Janeiro (RJ). 
Expansão da rede segue 
para Brasília (DF), Goiás  

e Minas Gerais.

Globex adquire as Casas 
Buri. Rede avança no 
Estado de São Paulo e 

na região Sul.

Criação da Fundação Pontofrio 
Alfredo João Monteverde.

Inauguração da segunda loja de 
Samuel Klein, que recebe  
o nome de Casas Bahia.

Samuel Klein abre sua 
primeira loja em São 
Caetano do Sul (SP).

Globex, detentora da marca 
Pontofrio, obtém, da  
Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), o 

registro de empresa de 
capital aberto.

Casas Bahia chega a 
Minas Gerais.

Nossa

O imigrante romeno 
Alfredo João Monteverde 

funda a Globex e dá  
início à história do 

Pontofrio.

Chegada ao Brasil do 
imigrante polonês 

Samuel Klein, que inicia 
a história da  
Casas Bahia.
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Site pontofrio.com é lançado pela 
Globex, que realiza, nesse ano, a 

primeira emissão pública de ações.

Inaugurado o Centro de 
Distribuição da Casas Bahia em 
Jundiaí (SP), na época o maior  
da América Latina e o segundo 

maior do mundo.

Pontofrio modifica seu 
portfólio de produtos, com 
inclusão de equipamentos 
de informática e telefonia 

celular.

Rede J.H. Santos, do Sul 
do Brasil, é comprada 

pela Globex.

Casas Bahia expande 
lojas para Rio de 

Janeiro, Mato Grosso 
do Sul, Paraná e Santa 

Catarina.

Aquisição, em Minas 
Gerais, de 22 lojas da 
rede Kit Eletro pela 

Globex.

Por meio de leilão público, 
Globex adquire 81 lojas da 

rede Disapel, na região Sul do 
País. É aberta a Mega Store do 
Pontofrio em São Paulo (SP).

Casas Bahia expande sua  
rede em Goiás e  
Distrito Federal.

Pontofrio inaugura dois  
novos centros de distribuição,  

em São Paulo e Rio Grande  
do Sul.

Casas Bahia comemora  
seus 50 anos.
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Casas Bahia atinge  
23 milhões de clientes e 
inicia operações do seu 
Centro de Tecnologia.

Casas Bahia financia parte 
de sua carteira de crédito. 

Organização das Nações Unidas 
destaca a empresa como 

exemplo por sua atuação pela 
equidade social.

Pontofrio expande operações 
em São Paulo e abre Mega 

Store no Rio de Janeiro.

Primeira edição da Super 
Casas Bahia em São Paulo.

Junção de televendas  
e e-commerce origina o  

Pontofrio.com S.A.

Casas Bahia inaugura loja  
dentro da comunidade  

de Paraisópolis, em  
São Paulo (SP).

Começa a operar o CB 
Contact Center, novo centro 

de chamadas voltado 
ao relacionamento com 

clientes.

Grupo Pão de Açúcar (GPA) adquire 
a Globex, detentora do Pontofrio.

Casas Bahia anuncia a associação 
com o Pontofrio e a expansão  

para a região Nordeste. Quatro 
lojas são abertas simultaneamente,  

em Salvador (BA).

Nossa
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Globex muda seu nome para  
Via Varejo, opção escolhida 

por seus colaboradores. 

Casas Bahia chega à região 
Norte, com filial aberta no 

Tocantins.

Elaborado o Planejamento Estratégico  
da Via Varejo, que traçou a Visão 2020  

da empresa: ser a principal via de compras 
e vendas do Brasil – do jeito que os 

clientes querem, gostam e precisam.

Lançada a nova Cultura Organizacional  
a partir dos comportamentos valorizados 

pela Via Varejo em suas empresas  
e resultados. 

Nova Pontocom se associa 
à Cdiscount e origina a 

Cnova, empresa global de 
e-commerce, com a  

Via Varejo entre seus 
acionistas.

Aprovada, pelo Conselho Administrativo  
de Defesa Econômica (Cade), a fusão entre 

Casas Bahia e Pontofrio.

Empresa assume o controle da Móveis Bartira. 
O mobiliário produzido é vendido com 

exclusividade nas lojas Casas Bahia e Pontofrio.

GPA compra parte da participação na  
Nova Pontocom e passa a ser controlador  

do negócio de comércio on-line.

Realizada oferta pública secundária  
de ações da Via Varejo.

Globex passa a responder pelas marcas 
Casas Bahia e Pontofrio e assume posição 

majoritária na empresa de e-commerce 
NovaPontocom (sites Extra, Pontofrio  

e Casas Bahia).

Tem início a integração da gestão operacional 
e comercial de Casas Bahia e Pontofrio.

Centro de Distribuição é inaugurado  
em Camaçari (BA).

Via Varejo anuncia 
integração da 

Cnova Brasil à sua 
operação.
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COMO OPERAMOS

O Pontofrio associou sua marca às novidades tecno-
lógicas, que se consolidaram como referencial de seu 
portfólio de produtos. Com quase 70 anos de atuação, 
no final de 2017, tinha uma rede de 222 lojas em 9 
Estados brasileiros e Distrito Federal.

A Casas Bahia conquistou posição de destaque no varejo 
e fechou 2017 com 757 lojas distribuídas em 20 Estados 
e no Distrito Federal. Em mais de 60 anos de mercado, 
levou adiante a sua missão de realizar os sonhos de 
seus clientes, dando a eles acesso facilitado ao crédito 
para a compra de eletrodomésticos, eletroeletrônicos 
e móveis.

A Unidade Fabril Via Varejo é a maior fábrica de móveis 
do Brasil e uma das principais da América Latina.  
Sua operação é atualmente baseada na venda exclusiva 
para as lojas da Casas Bahia e do Pontofrio, com  
mais de 3 milhões de itens produzidos por ano com a 
marca Bartira.  

A operadora logística da Via Varejo foi criada em 2016 
para viabilizar a sinergia de cargas dos negócios on-line 
e off-line da empresa. Coordena frotas próprias e 
terceirizadas que integram todo o universo de entregas 
e operações entre os centros de distribuições. Contando 
com mais de 560 veículos, ultrapassa 1 milhão de 
entregas e 6 mil abastecimentos em loja por mês.
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UNIDADES DE NEGÓCIOS
A Via Varejo fortaleceu, em 2017, a sinergia entre as três Unidades de 
Negócios que estruturam suas operações comerciais:

 lojas físicas: operação das redes Casas Bahia e Pontofrio e venda de 
produtos e de serviços financeiros ao consumidor;

 on-line: operações de e-commerce (vendas nos sites CasasBahia.com,  
Pontofrio.com e Extra.com.br), coordenação da operação de marketplace 
(plataforma digital para venda de produtos e serviços de terceiros), 
participação de parceiros nos sites das marcas da Via Varejo e desen-
volvimento de soluções de comércio eletrônico ao mercado;

 móveis: produção da Unidade Fabril Via Varejo, com venda exclusiva 
dos produtos nas redes e nos sites da Casas Bahia e do Pontofrio.

ONDE ESTAMOS

979 lojas

757

222

Em 20 
ESTADOS E NO 
DISTRITO FEDERAL

A Via Varejo possui a maior malha 
de distribuição do varejo do Brasil:

Casas Bahia
Ponto Frio

26  CDs  
E ENTREPOSTOS



 16 |

GOVERNANÇA 
A Via Varejo é controlada pelo GPA, acionista que detém 43,3% de 
participação societária da empresa. O GPA, por sua vez, tem como 
seu controlador o Grupo Casino (22,8% de participação societária). 

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
A composição acionária da Via Varejo, atualizada até 21 de fevereiro 
de 2018, é a seguinte:

62,5% ON
23,5% PN
43,3%

FAMÍLIA KLEIN
16,6% ON
34,3% PN
25,3%

ACIONISTAS 
MINORITÁRIOS*

20,9% ON 
42,2% PN
31,4%

100% 100%

Fábrica de Móveis Via Varejo

* Ações livremente negociadas, conhecidas como free-floating.

ON: ações ordinárias
PN: ações preferenciais

Cnova Brasil
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CONSELHOS E 
DIRETORIAS
A empresa possui três principais órgãos 
em sua estrutura de governança, 
subordinados à Assembleia Geral de 
Acionistas.

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 Responsável pelo estabelecimento 
da estratégia e das diretrizes que 
norteiam a atuação da empresa. 
É assessorado por três Comitês 
Estatutários: Comitê de Expansão, 
Comitê Financeiro e Comitê de 
Recursos Humanos e Remuneração. 

DIRETORIA EXECUTIVA
Cuida da implementação das estraté-
gias e das diretrizes para a gestão, os 
processos e as práticas da operação 
da Via Varejo, conforme previsto no 
estatuto social da empresa.

CONSELHO FISCAL
Órgão societário independente da 
administração da empresa, tem a 
missão de fiscalizar a administração e 
validar as demonstrações financeiras 
da Via Varejo.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ronaldo Iabrudi
Presidente

Arnaud Daniel Charles Walter 
Joachim Strasser
Vice-presidente

Alberto Ribeiro Guth
Conselheiro independente

Christophe Jose Hidalgo
Conselheiro

Hervé Daudin
Conselheiro

Líbano Miranda Barroso
Conselheiro

Michael Klein
Conselheiro

Renato Carvalho do 
Nascimento
Conselheiro independente

Roberto Fulcherberguer
Conselheiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Vanessa Claro Lopes
Presidente

Carla Alessandra Trematore
Conselheira 

Fernando Dal-Ri Murcia
Conselheiro

Marcel Cecchi Vieira
Conselheiro

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Peter Paul Lorenço Estermann*
Diretor-presidente

Felipe Negrão
Diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores

Flávio Dias Fonseca da Silva**
Diretor da Unidade de Negócios On-Line

Marcelo Lopes
Diretor executivo de Supply Chain e Logística

Luiz Henrique Andrade Vendramini
Diretor executivo Comercial

Paulo Adriano Rômulo Naliato***
Diretor executivo de Operações

* Peter Paul Lourenço Estermann assumiu a Presidência do GPA e do Conselho 
de Administração no início de 2018.

** Flávio Dias assume a Presidência da Via Varejo no início de 2018.

*** Paulo Naliato assume a diretoria de Vendas e Negócios da Via Varejo no 
início de 2018.

Tânia Regina Sordi Relvas
Conselheira

Bruno Meirelles Salotti
Conselheiro suplente

João Domiraci Paccez
Conselheiro suplente

Guillermo Oscar Braunbeck
Conselheiro suplente

Joanilia Neide de Sales Cia
Conselheira Suplente

Rafael Reali Esposito 
Conselheiro Suplente
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ESTATUTOS, CÓDIGOS E POLÍTICAS
A Via Varejo formalizou, em 2017, a sua Política Corporativa Ambiental. A elaboração desse documento 
reflete o compromisso da empresa de  rever e aprimorar constantemente códigos, políticas, termos e 
regimentos internos relacionados à sua atividade, a fim de garantir a conformidade de sua atuação com 
diretrizes estabelecidas e com as melhores práticas de governança corporativa.

POLÍTICAS E ESTATUTOS TERMOS, REGIMENTOS INTERNOS E CÓDIGO DE CONDUTA

Política Corporativa Ambiental

Política de Divulgação

Estatuto Social

Política Anticorrupção

Política para Transação Com Partes 
Relacionadas

Política de Negociação

Acordo de Acionistas

Termos e Condições Gerais de Fornecimento de Produtos

Código de Conduta Ética

Regimento Interno do Conselho de Administração

Regimento Interno do Comitê de Expansão

Regimento Interno do Comitê de RH

Regimento Interno do Comitê Financeiro

Regimento Interno do Conselho Fiscal

O conjunto de documentos da Via Varejo está disponível para leitura e download no site de Relações com Investidores:  
www.ri.viavarejo.com.br.

Regis Porto Dutra, 
vendedor da  

filial 249,  
Pelotas (RS)
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ÉTICA E COMPLIANCE
Das diretrizes às práticas, a conformidade também ganhou evidência nos processos da Via Varejo. 
Entre as ações promovidas, estão a ampliação da estrutura de Compliance e a continuidade das inicia-
tivas e dos treinamentos que visam compartilhar com a equipe o Código de Conduta Ética e Políticas. 

Para apoiar a disseminação entre os colaboradores e a aplicação desses referenciais no dia a dia 
das operações e dos negócios, as lideranças recebem uma série de materiais sobre o Programa de 
Compliance, nos quais são abordados os seguintes temas: 

 Lei Anticorrupção; 

 canais de atendimento da Ouvidoria da Via Varejo; 

 política para recebimento de brindes, presentes, viagens e entretenimento; 

 política de doações, contribuições e patrocínios (são proibidas as doações para políticos e 
campanhas eleitorais); 

 política para evitar ou solucionar conflitos de interesses; 

 procedimentos de relacionamento e acordos com agentes públicos, além de atendimento à 
fiscalização;

 procedimento de análise de riscos de terceiros, em especial no caso de prestadores de serviços.

NOSSOS COMPROMISSOS
A ética, a responsabilidade corporativa e o desenvolvimento sustentável das operações e dos negócios 
baseiam-se no posicionamento do GPA, compartilhado pela Via Varejo. A empresa alinha sua 
atuação a pactos e compromissos que evidenciam a adoção de boas práticas para a evolução do 
mercado.

 Pacto Global – www.pactoglobal.org.br/

 Instituto Ethos – https://www3.ethos.org.br   

 Movimento Mulher 360 – www.movimentomulher360.com.br 

 Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo – http://www.inpacto.org.br/pb/

 Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) – www.cempre.org.br/

 Rede Empresarial de Inclusão Social – www.redeempresarialdeinclusao.com.br/ 

 Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero – http://www.equidade.org.br/ 

 Fórum de Empresas e Direitos LGBT – www.forumempresaslgbt.com/ 

 Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs) – http://www.onumulheres.org.br/
wp-content/uploads/2016/04/cartilha_WEPs_2016.pdf
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ESTRATÉGIA

Para a Via Varejo, a construção da sua Visão 2020 – de ser a principal via de compras e vendas do País – combina 
a capilaridade em lojas físicas com uma plataforma digital. Alavancar os negócios e manter o seu posicionamento 
na vanguarda do setor são aspirações da empresa, mas sem abrir mão da sustentabilidade como um dos direcio-
nadores para referenciar sua atuação. 

Inspirada por essa perspectiva, a empresa traçou dois processos fundamentais para avançar em sua trajetória de 
evolução nos próximos anos: 

 a construção do Planejamento Estratégico, que permitirá atingir a sua Visão 2020;

 a definição da primeira Matriz de Materialidade, que evidenciou os temas de maior relevância ou impacto 
para sua estratégia de sustentabilidade.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
E VISÃO 2020
O Planejamento Estratégico reflete 
as iniciativas e os projetos que serão 
implementados ao longo dos próximos 
anos para concretizar a Visão 2020 
da Via Varejo. Ao estruturar esse 
movimento, a Via Varejo concre-
tizou uma etapa rumo a um futuro 
ambicioso: romper com os paradigmas 
atuais impulsionada por uma proposta 
de valor em escala sem precedentes no 
segmento do varejo nacional.

A construção da Visão 2020 levou 
também em consideração ajustes na 
Cultura Organizacional (leia mais na 
seção Gente), e três focos estratégicos 
que viabilizarão todas as decisões de 
futuro da empresa até 2020.

Reinventar  
a experiência de 

compras

Criar 
oportunidades  
de negócios em 

todo o Brasil

Revolucionar 
o acesso a 

serviços

VISÃO 2020
Seremos a principal via de compras e vendas do País, do jeito que os clientes querem, gostam e precisam. 

FOCOS ESTRATÉGICOS QUE NORTEARÃO DECISÕES E PROJETOS DA EMPRESA

1 2 3
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↔

Traduzido em um mapa, o Planejamento Estratégico contempla 
os projetos estruturais iniciados em 2017 e que consolidarão 
os alicerces para acelerar as frentes de inovação conduzidas 
simultaneamente à atual operação da Via Varejo. 

Esse desenho teve como ponto de partida os encontros Transforma 
Via Varejo, que mobilizaram a Diretoria Executiva para definir 
a Visão Estratégica e os ajustes da Cultura Organizacional que 
escreveriam o novo capítulo de sucesso da empresa. 

Posteriormente, a Diretoria Executiva e 60 líderes da segunda linha 
de liderança da Via Varejo se dedicaram ao desdobramento da Visão 
em um Planejamento Estratégico, refletindo sobre como as principais 
fortalezas da companhia serviriam como base para a trajetória 
desejada para 2020. Foi estruturado um plano por áreas e equipes. 
Nessa fase, foram estabelecidos processos e metas que materializarão 
a estratégia em um trabalho que começou a ser implantado em toda 
a empresa em 2017.

FORTALEZAS DA  
VIA VAREJO

●	 Mais	de	50	mil	colaboradores	com	
grande capacidade de realização

●	 Mais	de	60	milhões	de	clientes	
passam pelos canais das marcas 
da Via Varejo – essa é a maior 
base de clientes do mercado 
brasileiro

●	 A	maior	rede	de	lojas	do	Brasil
●	 Acesso	a	crédito	e	a	meios	de	

pagamento como nenhuma outra 
empresa no Brasil

●	 Escala	e	poder	de	negociação	com	
fornecedores

 

Na prática, a Visão 2020 implica uma revolução no Modelo de Negócios da Via Varejo: 

A VIA VAREJO TERÁ UM MODELO DE NEGÓCIOS HÍBRIDO:     

MODELO LINEAR: VAREJO 
OMNICANAL COM O PODER DAS 

MARCAS CASAS BAHIA E PONTOFRIO

MODELO DE PLATAFORMA: MARKETPLACE 
OMNICANAL QUE CONECTARÁ PESSOAS QUE 
QUEREM COMPRAR E EMPRESAS QUE QUEREM 
VENDER SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS

SOLUÇÕES 
LOGÍSTICAS

SOLUÇÕES 
DE 

PAGAMENTO
CRÉDITO

MARKETING PÓS VENDA

EMPRESAS 
QUE QUEREM 

VENDER

PESSOAS 
QUE QUEREM 

COMPRAR

R
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MATRIZ DE MATERIALIDADE
Para avançar na estratégia de sustentabilidade de suas operações e negócios, a Via Varejo investiu na 
evolução da governança em Sustentabilidade ao definir a sua Matriz de Materialidade em 2017. Foram 
identificados os temas ambientais, sociais e econômicos mais relevantes para a empresa e seus públicos 
de relacionamento e que devem estar plenamente integrados à estratégia estabelecida.

Concluída de modo participativo, a Matriz de Materialidade combinou percepções de dentro e de fora 
da Via Varejo. As entrevistas realizadas com sete executivos da alta liderança resultaram na visão interna. 
Já a pesquisa on-line com 550 pessoas ouviu representantes dos colaboradores e dos demais públicos 
de interesse: clientes/consumidores, comunidades do entorno, fornecedores, investidores, lojistas do 
marketplace e ONGs/sociedade civil/setor acadêmico.

Com os resultados dessas pesquisas, realizadas entre julho e outubro de 2017, foram definidos oito 
temas materiais e três transversais, importantes para a evolução de todos os tópicos.

 

 

  

 

 

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL

DIVERSIDADE  
E INCLUSÃO

CONSUMO  
SOCIAL

CADEIA 
DE VALOR

CONSUMO  
DE ENERGIA

DESENVOLVIMENTO 
DOS COLABORADORES

ECOEFICÊNCIA 
LOGÍSTICA

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

COMBATE À 
CORRUPÇÃO

temas transversais

GESTÃO  
DE RISCOS

CANAIS DE DIÁLOGO  
E TRANSPARÊNCIA
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TEMAS MATERIAIS, OS COMPROMISSOS RELACIONADOS A ELES  
E APLICADOS À GESTÃO DOS NEGÓCIOS

Tema material Compromisso

Resíduos sólidos Iniciativas ambientais, sociais e financeiramente 
sustentáveis que buscam a contínua redução de 
geração de resíduos.

Ecoeficiência 
logística

Qualidade e velocidade na entrega, com redução 
de custos e de impactos ambientais, por meio de 
integração logística e gerenciamento eficiente da 
frota e dos centros de distribuição.

Consumo de 
energia

Incentivo ao uso de fontes de energia sustentáveis 
por meio de ações que visem à redução do consumo 
e de custos e à promoção da eficiência energética nas 
operações na empresa.

Desenvolvimento 
dos colaboradores

Promoção de um ambiente que valorize o 
desenvolvimento do negócio e das pessoas por meio 
de treinamentos dos colaboradores, desenvolvimento 
de competências e gestão da carreira.

Cadeia de valor Gestão de riscos e garantia da rastreabilidade da 
cadeia de valor, além do estimulo às boas práticas 
socioambientais.

Consumo social Estímulo ao consumo consciente, promovendo 
educação financeira e acesso a conteúdos e 
produtos que promovam uma vida mais prazerosa e 
sustentável.

Diversidade e 
inclusão

Busca pela inclusão, oferecendo emprego e 
desenvolvimento para todos sem distinção, além da 
promoção da diversidade por meio de equidade de 
oportunidades no ambiente de trabalho e combate a 
qualquer tipo de discriminação.

Desenvolvimento 
local

Atuação nas comunidades do entorno, com 
investimento social privado, programa de 
voluntariado e geração de emprego e renda, 
reduzindo desigualdades e estreitando relações.

TEMAS TRANSVERSAIS

Tema Compromisso

Combate à 
corrupção

Garantia da ética e da governança nos processos 
da empresa, atendendo à lei anticorrupção pelo 
combate a práticas ilícitas, tais como extorsão, 
propinas e negociações fraudulentas dentro e fora da 
empresa.

Gestão de riscos Evolução contínua dos processos para melhor 
identificar, avaliar e mitigar os principais riscos que 
possam impedir a Via Varejo de atingir seus objetivos 
de negócio.

Canais de diálogo 
e transparência

Estabelecimento de canais de diálogo que sejam 
espaços de confiança entre a empresa e seus diversos 
públicos (clientes, colaboradores e sociedade) por 
meio de mecanismos transparentes e efetivos de 
sugestões e reclamações, como ouvidorias e serviços 
de atendimento aos clientes.
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Esses temas materiais também foram relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs) da Organização das Nações Unidas, conforme apresentado na tabela abaixo. Os Objetivos 
foram estabelecidos em 2015 como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que 
propõe uma ação mundial coordenada entre os governos, as empresas, a academia e a sociedade 
civil para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos. Saiba mais sobre os ODSs em 
https://nacoesunidas.org/pos2015/.

TEMA MATERIAL OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Resíduos sólidos

Ecoeficiência logística        

Consumo de energia    

Desenvolvimentos dos 
colaboradores

Cadeia de valor            

Consumo social        

Diversidade e inclusão        

Desenvolvimento local   

Combate à corrupção            

Gestão de riscos            

Canais de diálogo e 
transparência
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GESTÃO
A partir das transformações já presentes em seus negócios, a Via Varejo 
reforçou ações que otimizaram seus processos de gestão. As práticas imple-
mentadas geraram melhorias nos controles e na eficiência das operações.

MATRIZ DE RISCOS
A revisão da Matriz de Riscos foi um dos processos promovidos para 
adequar o escopo e a abrangência dos riscos corporativos às mudanças e à 
evolução na atuação da Via Varejo. O mapeamento – conduzido de modo 
integrado entre diversas áreas – considerou os potenciais riscos relacionados 
à então estrutura da empresa, com três Unidades de Negócios. 

Para os riscos priorizados foram estruturados planos de ação para mitigação 
da probabilidade de materialização. As iniciativas, em sua maioria, foram 
implementadas até o fim de 2017, dentro dos prazos acordados, e algumas 
continuam em andamento em 2018, conforme previsto.

PREVENÇÃO DE PERDAS
Após a revisão da matriz de riscos, a Via Varejo intensificou ações voltadas 
para a proteção de suas operações, com foco na redução de perdas. Os 
esforços empreendidos trouxeram resultados positivos, consolidados no 
decorrer do ano:

ROUBOS E FURTOS
O conjunto de ações reduziu em 44% as perdas dessa natureza em 2017, na 
comparação com 2016. Os ganhos obtidos são decorrentes do investimento 
de R$ 13,7 milhões na segurança das operações. Sistemas de proteção física 
e eletrônica, combinados a ações de melhoria da gestão e da inteligência 
operacional, contribuíram para a prevenção, diante do aumento da violência 
urbana e do agravamento do cenário econômico recessivo no Brasil.

PLANO	DE	GESTÃO	DE	RISCO	DE	TRANSPORTES	(GRT)
O foco na contenção do efeito da violência urbana nas operações da Via 
Varejo confirmou, em 2017, o sucesso das melhorias implantadas com o 
redesenho da Gestão de Riscos de Transportes (GRT):

 índice zero de roubos de carga e fatalidades nas equipes operacionais; 

 99,97% de proteção de aproximadamente 19 mil viagens de abasteci-
mento de lojas com frota própria, com a ampliação e a modernização da 
central de monitoramento ativo e remoto;

 implementação de escolta dupla nas operações com frota própria no 
Estado do Rio de Janeiro para entrega e abastecimento de lojas.

REVISÃO DA MATRIZ  
DE RISCOS INTEGRADA 
DOS NEGÓCIOS DA  
VIA VAREJO EM 2017

riscos mapeados,
102
ENTRE FINANCEIROS, 
OPERACIONAIS, 
ESTRATÉGICOS E 
REGULATÓRIOS

PARA ACOMPANHAMENTO 
NO ANO

20
riscos priorizados

284
planos de ação 
IMPLEMENTADOS PARA 
MITIGAÇÃO DE IMPACTOS 

Matheus Lustosa, 
assistente técnico 
da filial 723, São 

Paulo (SP)
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PREVENÇÃO DE PERDAS EM LOJAS FÍSICAS
Para evitar o roubo e o furto de produtos e ampliar 
a segurança de colaboradores e clientes, a rede de 
lojas físicas teve seus processos otimizados:

 implementação do projeto Mobile em 547 filiais 
da Casas Bahia e do Pontofrio. Os aparelhos são 
fixados individualmente por fios, permitindo o 
manuseio de todos os modelos;  

 instalação de circuito fechado de TV com 
câmeras em 100% das lojas;

 instalação de sirenes e neblina com acionamento 
remoto e por sensores de movimento;

 instalação de armários-cofre para Produtos de 
Alto Risco (PAR);

 reversão de 28% das quebras operacionais e 
perdas de inventário, por meio de melhorias 
na gestão e no controle de estoque. Os ganhos 
repercutiram também nos indicadores de 
recuperação de produtos, com ações efetivas 
para conserto de defeitos de fabricação de itens 
devolvidos por clientes.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
As ações com relação à segurança da informação 
incluíram investimentos em soluções tecnológicas 
para ampliar a proteção dos dados da Via Varejo e 
de seus clientes, além de agilizar o rastreamento 
e a neutralização de fraudes on-line em nome da 
empresa.

RECONHECIMENTOS

PRÊMIO	INBRASC	2017	–	FEBRACORP	LIVE	
UNIVERSITY
O Diretor Executivo de Infraestrutura & Supply 
Chain da Via Varejo, Marcelo Lopes, foi o vencedor 
na categoria Comércio e Varejo da premiação, que 
reconhece os principais líderes no mercado de Supply 
Chain, Logística e Compras.

PRÊMIO	CONAREC	–	CENTRO	DE	INTELIGÊNCIA	
PADRÃO	(CIP)
A Via Varejo, com a Atento, venceu a categoria Varejo 
– Eletroeletrônicos e Móveis do estudo Panorama 
Brasileiro do Setor de Relacionamento com Clientes, 
que destaca as empresas que melhor interagem com 
seu público.

TOP	OF	MIND	2017	–	FOLHA	DE	S.PAULO
Pela 12ª vez consecutiva, Casas Bahia levou o 
prêmio de marca mais lembrada na categoria Lojas 
de Móveis e Eletrodomésticos. A rede teve ainda o 
melhor desempenho na região Sudeste do País pela 
7ª vez.

Carlos Bispo, 
vendedor da 

filial 1531, 
Salvador (BA)
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RELAÇÃO	COM	INVESTIDORES	(RI)
A Via Varejo ampliou sua proximidade com os investidores em 2017 e promoveu ações que tornaram esse relaciona-
mento menos remoto e mais frequente. Essa postura foi marcada pela maior participação dos executivos da empresa 
nos eventos institucionais. 

A interação da alta liderança com acionistas e especialistas do mercado financeiro tem contribuído para aumentar o 
conhecimento sobre a retomada dos resultados financeiros da Via Varejo em 2017, além do entendimento em relação 
às transformações que impulsionaram os negócios após a incorporação da Cnova e o anúncio do GPA de intenção da 
venda da empresa no fim de 2016. Entre as ações de RI, tiveram destaque:

 realização de dois encontros públicos voltados a 
diferentes perfis de acionistas, com objetivo de 
estreitar relações e aumentar o nível de trans-
parência. Um deles foi a reunião da Associação 
dos Analistas e Profissionais de Investimento do 
Mercado de Capitais (Apimec), destinada a inves-
tidores pessoa física. O outro evento foi o Via 
Varejo Day, que reuniu investidores institucionais; 

 participação em conferências internacionais, nos 
Estados Unidos e em países da Europa.

 Paulo Naliato, 
diretor executivo 

de Vendas e 
Negócios

Presidência 
e Diretoria 

Executiva da  
Via Varejo



Thais Franciele, 
vendedora da 

Filial 1040, 
Marília (SP)
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Negócios da

Inspirada pela sua Visão 2020, a empresa vem realizando importantes transformações 
para liderar o futuro do setor.

O avanço da estratégia da omnicanalidade foi o grande destaque do ano, orientado pelo 
alinhamento cada vez maior entre as operações on-line e as lojas físicas.

Tendo a tecnologia como aliada na inovação, a empresa otimizou sua operação 
comercial, aprimorando a experiência do cliente em todos os canais. Recursos 
tecnológicos responderam por R$ 154 milhões do total investido pela companhia no 
exercício anterior:

 INTEGRAÇÃO dos sistemas de vendas das operações on-line e das lojas físicas 
que unirá as informações e operações, projeto que teve início em 2017 e será 
concluído em meados de 2018;

 MAPEAMENTO da jornada do consumidor a partir da visão omnicanal; 

 USO DA INTELIGÊNCIA das informações para tomadas de decisão e desenvolvi-
mento de estratégias mais assertivas, fundamentadas pela análise dos dados;

 IMPLEMENTAÇÃO de um processo de precificação que visa otimizar os preços dos 
canais da empresa, para suportar as estratégias de venda, margem e competitivi-
dade. Em 2018, o plano consiste em agregar a estratégia de planos de pagamentos 
no modelo de precificação. 

Proporcionar ao cliente a melhor 
experiência de compras para 
ser a empresa preferida do 
consumidor	é	o	desafio	que	a	
Via Varejo assumiu em 2017. 

CONSUMO  
SOCIAL

CADEIA  
DE VALOR

CANAIS DE DIÁLOGO 
E TRANSPARÊNCIA



 30 |

LOJAS FÍSICAS  
As principais transformações ocorridas nas 
lojas físicas foram a modernização tecnoló-
gica e a expansão da rede com a adoção de 
novos formatos de lojas. Também tiveram 
destaque a recuperação da performance de 
vendas e o fortalecimento da gestão.

GESTÃO APRIMORADA
No centro das conquistas das operações das  
lojas físicas está a evolução na qualidade da  
gestão, que teve como base o Modelo Opera-
cional Via Varejo de Excelência (MOVVE).  
Criado em 2016 com o objetivo de multiplicar 
para as filiais as melhores práticas realizadas 
pela empresa, contribui para aprimorar a 
administração das lojas, o desenvolvimento 
das equipes e a formação de sucessores. 

Para ampliar o engajamento a esse 
novo jeito de fazer negócio, a Via Varejo 
desenvolveu algumas iniciativas voltadas 
aos colaboradores que atuam nas lojas. 
Uma delas é o conceito Ganha-Ganha-
Ganha, que propõe atitudes para gerar 
resultados que sejam bons para o cliente 
(atender bem e oferecer sempre a melhor 
experiência), para o colaborador (otimizar 
performance de vendas) e para a empresa 
(ampliar a rentabilidade). 

A Via Varejo também começou a testar, 
em 2017, o piloto de um novo modelo 
de comissionamento por vendas para 
a rede física, inspirado na omnicanali-
dade. Foi desenvolvido um sistema que 
rastreia as interações do cliente com os 
canais da empresa, permitindo remunerar 

VIA ÚNICA

Em 2017, a Via Varejo deu início à configuração da Via Única, 
plataforma que integrará a grande base de dados resultante 
de suas operações. Dimensionado para processar grandes 
volumes de informações, esse sistema aplicará a inteligência 
de negócios para extrair valor de cada transação final feita 
com a empresa – do pré-atendimento ao pós-venda. Na 
prática, isso permitirá às equipes comerciais a elaboração 
e execução de estratégias de relacionamento com o cliente 
ainda mais direcionadas ao seu perfil. Isso contribuirá com 
a otimização dos investimentos de marketing por meio 
de campanhas customizadas. A plataforma deverá estar 
operando em meados de 2018. 

o colaborador por sua participação no 
atendimento, mesmo nos casos em que o 
consumidor tenha sido atendido na loja física, 
mas acabou efetuando a compra pelo site.

NOVOS FORMATOS DE LOJAS 
A Via Varejo está alinhando a sua expansão e 
a adequação da rede de lojas à diversidade de 
clientes e de regiões do Brasil, aumentando de 
modo eficiente a capilaridade e a abrangência 
de sua presença física.

LOJAS SMART
Entre os meses de novembro de 2017 e 
janeiro de 2018, a Via Varejo inaugurou 
as primeiras 9 lojas Smart, em São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, 
Pernambuco e Ceará. A previsão é abrir 91 
novas filiais seguindo esse modelo ainda em 
2018. São pontos de venda mais compactos, 
25% menor em tamanho se comparados às 
lojas tradicionais, que dão ênfase à integração 
dos ambientes digitais e físico. Nessa 
experiência omnicanal, os clientes podem 
tocar nas telas de totens para ter acesso a 
catálogos de produtos que não estão em 
exposição na loja e efetuar a compra on-line 
desses itens. Com o conceito Smart aplicado 
às bandeiras Casas Bahia e Pontofrio, a 
empresa pretende avançar com a rede para 
regiões em que ainda não atuava. 
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LOJAS PREMIUM  
Com uma diretoria inteiramente dedicada ao segmento, 
o conceito Premium adequa filiais existentes, trazendo 
uma proposta diferenciada de ambientação, atendi-
mento e mix de produtos dirigidos aos públicos A e B. 
O processo teve início em 2017 com a reforma de 36 
filiais e incorporou posteriormente outras 15, totali-
zando 51 até o final do ano. O objetivo da Via Varejo é 
chegar a 100 lojas em 2018, parte delas por meio da 
migração para o modelo, e outras abertas em novos 
pontos de venda, em localidades com potencial de 
atuação no segmento.

LOJAS DIGITAIS
Esse novo conceito foi desenvolvido em 2017 e teve a 
primeira loja lançada em janeiro de 2018, no Shopping 
Vila Olímpia, em São Paulo. Mais compacta, oferece 
uma experiência de compra inovadora ao cliente nos 
ambientes on-line e off-line. Os produtos expostos 

dividem espaço com telas interativas, que funcionam 
como catálogos digitais, nos quais é possível checar 
preços, fotos, descrição, especificações técnicas e 
disponibilidade dos itens em estoque. A loja conta 
também com o Espaço Experience, que funciona como 
um ambiente vivo para promoção de ações comerciais e 
inovadoras com parceiros e fornecedores.

QUIOSQUES DIGITAIS
O conceito foi desenhado em 2017 como opção de ponto 
de venda extremamente compacto, para ser instalado em 
áreas de circulação de shopping centers, no interior de 
hipermercados e grandes estabelecimentos comerciais. 
Os quiosques exploram recursos tecnológicos, como 
painéis digitais para consulta e compras on-line de todo 
o portfólio de produtos comercializados. A implantação 
começou com um piloto em 2018, em uma unidade, para 
testar a reação dos clientes e a viabilidade de levar as 
bandeiras da Via Varejo para mercados menores.

LOJAS FÍSICAS EM DESTAQUE

FOI O CRESCIMENTO DA 
OPERAÇÃO EM VENDAS 
MESMAS LOJAS* EM  
RELAÇÃO A 2016

14,8%
DE CRESCIMENTO DE VENDAS 
MESMAS LOJAS* SÓ NO 4º TRIMESTRE 
DE 2017, NA COMPARAÇÃO COM O 
MESMO PERÍODO DE 2016

FINANCEIROS VENDIDOS A CLIENTES  
(SEGUROS	+	GARANTIA	ESTENDIDA)

1,8 
milhão em serviços 

R$

*  Vendas Mesmas Lojas – Indicador referente às vendas registradas ao longo dos 12 meses anteriores de operação. No reporte desses números 
não são considerados os resultados de lojas abertas no decorrer do período, com atuação menor que 12 meses.

11,6% 81%
É A PARTICIPAÇÃO 
DA OPERAÇÃO NOS 
RESULTADOS DA VIA 
VAREJO EM 2017

11,6%
DE PARTICIPAÇÃO DO 
CREDIÁRIO PRÓPRIO NAS 
VENDAS EM LOJAS FÍSICAS 
NO 4º TRIMESTRE DE 2017

757  
LOJAS PERTENCEM À 
BANDEIRA CASAS BAHIA

222  
LOJAS INTEGRAM A 
REDE DO PONTOFRIO

30mil
COLABORADORES 
ATUAM NA OPERAÇÃO 

12,6%
É A PARTICIPAÇÃO DOS 
CARTÕES DE CRÉDITOS  
CO-BRANDED DA 
EMPRESA
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NEGÓCIOS ON-LINE  
A recuperação demonstrada pela unidade de negócios 
on-line constituiu um passo importante para o avanço da 
estratégia omnicanal da Via Varejo. Processos foram revistos 
para maximizar o valor dos diferenciais competitivos da 
integração dos negócios digitais e físicos da empresa: a força 
de suas bandeiras, a capacidade de compras em grande 
escala e a enorme capilaridade da sua rede. 

A combinação bem-sucedida dessas vantagens com as 
soluções tecnológicas reforçou o foco no cliente, proporcio-
nando a ele maior conveniência e melhor experiência de 
compra – seja na loja, no site ou no celular. Isso é compro-
vado, entre outros resultados, pela forte adesão ao Retira 
Rápido, o serviço de retirada em loja do produto comprado 
virtualmente pelo cliente. Essa modalidade já responde por 
27% das compras on-line (leia mais no destaque ao lado).

Esforços empreendidos – que reverteram o desempenho 
negativo da Cnova à época da sua incorporação pela Via 
Varejo, no fim de 2016 – foram dedicados também à 
expansão da operação on-line. São iniciativas que levam 
adiante a visão estratégica da empresa de se consolidar 
como uma plataforma capaz de conectar consumidores 
com todas as marcas e fornecedores que operam no seu 
ambiente de e-commerce, conhecido como sellers, e de 
ampliar o portfólio de produtos ofertados por meio de 
múltiplos parceiros e negócios.

APRIMORAMENTO DO MARKETPLACE  
A criação de uma diretoria de Marketplace dentro da 
unidade de Negócios On-line reafirmou a estratégia de 
proporcionar diversas oportunidades de compras para 
o cliente. Em 2017, a Via Varejo aumentou a oferta dos 
serviços do Marketplace ao mercado. Ao longo do ano, 
no entanto, foi adotada uma metodologia de controle 
mais rigorosa para priorizar, no ambiente de e-commerce, 
somente empresas com os mesmos padrões de atendi-
mento ao cliente. Como resultado dessa avaliação, houve 
uma redução de parceiros. Para 2018, a meta é equalizar 
esse processo, por meio de uma atração maior de marcas 
e produtos, sem abrir mão da qualidade.

BARATEIRO.COM  
Administrado pela Via Varejo, o site ganhou força em 
2017 e se consolidou como o primeiro Marketplace para 
produtos de estoque remanufaturados do Brasil – itens 
novos que receberam algum reparo com selo original 
de fábrica – e que oferecem descontos significativos no 
preço. O incremento no volume de itens é resultado de 
duas iniciativas. A primeira está relacionada ao aumento 
no índice de recuperação de produtos dos estoques da 
própria empresa (leia mais em Gestão Ambiental). A 
segunda está associada à eficiência e à credibilidade do 
canal, que permitiram estender essa operação para que 
parceiros do Marketplace também vendessem no site 
seus itens remanufaturados, que hoje já respondem por 
15% das vendas do Barateiro.com.

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS DA INTEGRAÇÃO 
DOS NEGÓCIOS DIGITAIS E FÍSICOS:

FORÇA DAS 
BANDEIRAS

CAPACIDADE DE 
COMPRAS EM 

GRANDE ESCALA

ENORME 
CAPILARIDADE 

DA REDE

+ 
 

Higor Almeida  
da Rocha,

Jovem Aprendiz  
de Logística do

CD 1401, Duque de 
Caxias (RJ)



| 33RELATÓRIO ANUAL 2017

E-COMMERCE: SOLUÇÃO COMPLETA  
OU POR MÓDULOS
A Via Varejo intensificou, em 2017, a apresentação do 
seu pacote de serviços voltados ao comércio eletrônico. 
A solução atende empresas de diferentes portes, 
conforme a necessidade de cada parceiro. Podem ser 
contratados tanto a infraestrutura completa, chamada 
de Full Commerce, quanto os módulos específicos de 
processos – que incluem desde o sistema de vendas e 
serviços de marketing digital até meios de pagamento, 
estoque e logística. Atualmente, Nike, HP e Fuji já utilizam 
a solução integral da Via Varejo em suas operações de 
venda on-line direta aos seus consumidores.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  
Em 2017 iniciamos o projeto piloto de aplicação da 
inteligência artificial para aprimorar a experiência de 
compra e o atendimento on-line. O site do Pontofrio 
passou a usar o Watson, a plataforma de computação 
cognitiva da IBM, para recomendar, por meio do chat bot  
(programas capazes de conversar de modo automati-
zado com as pessoas), produtos a clientes que navegam 
na seção de smartphones. À medida que o consumidor 
responde sobre funções e características do aparelho 
que procura, o assistente virtual filtra as informações e 
destaca os modelos mais compatíveis com suas prefe-
rências, apresentando produtos e marcas disponíveis. 
Uma vez concluída a compra, o assistente virtual também 
conduz o pós-venda, informando sobre todas as etapas do 
pedido. Após esse teste, a empresa pretende incrementar 
os recursos interativos e expandir o chat bot para outras 
categorias de produtos.

RETIRA RÁPIDO 
O Retira Rápido se tornou um ícone da 
integração dos negócios on-line e físico da 
Via Varejo e um diferencial competitivo 
perante outros varejistas on-line, que não 
possuem operação física. 

Ao oferecer a opção de compra pelo site 
da Casas Bahia ou do Pontofrio e retirada 
do produto diretamente na rede de lojas, a 
modalidade conquistou a preferência dos 
clientes e fechou o ano com uma partici-
pação de 27% no total das vendas on-line. 
Os produtos que fazem parte do Retira 
Rápido são os leves, com peso abaixo de 
30 quilos.

Além da conveniência e do frete gratuito, 
o Retira Rápido gerou eficiência financeira 
para a empresa, pois associa a disponibili-
dade de estoque para retirada em loja às 
entregas já programadas dos centros de 
distribuição para a unidade. Isso diminuiu o 
tráfego de caminhões.

A Via Varejo adicionou, em 2017, pontos 
externos à cobertura do Retira Rápido, 
já presente em 100% das lojas físicas. 
A empresa é a primeira a usar armários 
inteligentes (lockers) em postos de 
combustíveis e estendeu a implantação da 
retirada para 43 agências dos Correios em 
11 Estados.
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PORTAL VIA VAREJO NEGÓCIOS 

A Via Varejo lançou, em dezembro de 2017, o portal Via Varejo Negócios. Por meio desse novo espaço na 
internet, a empresa deu mais visibilidade às soluções de e-commerce oferecidas aos seus parceiros de 
negócios digitais. 

Um dos objetivos do Via Varejo Negócios é compartilhar informações que ampliem o conhecimento sobre 
a segmentação e a customização de serviços disponibilizados: Marketplace (plataforma digital de comercia-
lização de produtos e serviços); Ads (unidade de negócios da Via Varejo voltada à veiculação de campanhas 
de mídias em seus portais de e-commerce); Full Commerce (gestão completa de venda de produtos on-line); 
Retira Rápido; Soluções B2B; Serviços Financeiros; Recompra; Meios de Pagamento e Listas de Presentes. 
Aliado a esse conteúdo, o portal vai abordar tendências e novidades que chegam a esse mercado.

O Via Varejo Negócios pode ser acessado pelo link: http://viavarejonegocios.com.br/ 

ON-LINE EM DESTAQUE

19%
É A PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS 
ON-LINE	NO	FATURAMENTO	DA	
VIA VAREJO EM 2017

11,4%
FOI O CRESCIMENTO 
DO GMV* BRUTO NA 
COMPARAÇÃO COM 2016

21,6%
DE CRESCIMENTO DE GMV* 
BRUTO SÓ NO 4º TRIMESTRE 
DE 2017, COMPARADO A 
10,4% REGISTRADO NO 
MESMO PERÍODO EM 2016

7,1%
DE AUMENTO DAS OPERAÇÕES 
EM RELAÇÃO A 2016  
(RECEITA	ON-LINE)	

*  GMV – Abreviação de Gross Merchandise Value (Faturamento Total Movimentado), é o principal 
indicador para operações de e-commerce, usado para medir o volume de transações on-line 
convertidas em reais (R$) que ocorrem em um período específico de tempo.

3.100
VAREJISTAS PARCEIROS 
INTEGRAM O MARKETPLACE 
DA VIA VAREJO

APROXIMADAMENTE

1,5milhão 
DE PRODUTOS SÃO 
OFERTADOS HOJE POR 
MEIO DO MARKETPLACE

MAIS DE
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EQUIPES ENGAJADAS
Mais de 250 colaboradores das áreas corpo-
rativas da Via Varejo foram para as lojas da 
Grande São Paulo auxiliar, como voluntários, 
os colegas da Força de Vendas. Durante a 
Black Friday 2017, eles atuaram em atividades 
de suporte, como organização de estoques 
e filas, e no setor de crediário. Já no setor de 
tecnologia em suporte à operação, as 48 horas 
do evento mobilizaram 1,5 mil pessoas, entre 
colaboradores e prestadores de serviço.

A Via Varejo produziu um vídeo* para mostrar 
o empenho gerado pela Black Friday 2017. 

BLACK 
FRIDAY
A Black Friday 2017 simbolizou 
a união de esforços da Via Varejo 
para impulsionar resultados e 
deixar gravada na memória do 
cliente a melhor experiência de 
compra, seja no e-commerce, seja nas 
lojas físicas. As ações dedicadas às 48 
horas do evento, a partir da 0h da última 
sexta-feira de novembro, refletiram uma 
preparação iniciada com mais de seis meses 
de antecedência.

AUMENTO DE 30%  
NA INFRAESTRUTURA DE TI 
A Via Varejo começou a se planejar tecno-
logicamente em março de 2017 para o 
grande volume de transações on-line que 
ocorrem durante a Black Friday. A empresa 
foi a primeira no setor de varejo no Brasil 
a usar o recurso de multicloud (servidor 
que agrega todas as operações da empresa 
disponíveis na nuvem em um único lugar) 
para armazenamento de informações, com 
plataformas integradas para redimensionar 
o tamanho da infraestrutura conforme 
a demanda, sem necessidade de novos 
equipamentos. 

Além disso, a infraestrutura de TI foi reforçada 
por meio de servidores de alta densidade 
e conectividade de larga escala. Em junho, 
testes de carga já anteciparam simulações de 
uma quantidade de compras por minuto sete 
vezes maior que o volume médio diário, a fim 
de evitar falhas de sistema. 

99,8% DAS ENTREGAS NO PRAZO  
A área de Logística também honrou o compro-
misso assumido pela Via Varejo durante a Black 
Friday por meio da Entrega Garantida. A ação 
– criada para recompensar, com crédito equi-
valente ao valor do item comprado para uma 
próxima aquisição, os clientes que receberiam 
produtos com atraso – chegou muito perto de 
100% de entregas no prazo.

* https://www.youtube.com/watch?v=3iQK6mZ1chk&feature=youtu.be

PREPARANDO A BLACK FRIDAY:

MAIS INFRAESTRUTURA  
DE TI

PLANEJAMENTO 
LOGÍSTICO

REFORÇO NAS EQUIPES 
DAS LOJAS

 
 

Anderson Moreira,
então gerente de 

loja da Filial 1000, São 
Caetano do  Sul (SP), 

e o ator Fabiano 
Augusto
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MÓVEIS 
O ano de 2017 foi um momento de grandes mudanças 
e de reposicionamento nos negócios de móveis – que 
atualmente é 100% controlado pela Via Varejo. Nessa 
transformação, couberam investimentos na modernização 
da operação e no reposicionamento, com nova linguagem 
e novos produtos. Um dos destaques foi o incremento 
da categoria de móveis planejados, que obteve no ano o 
maior ticket médio da empresa, além de crescimento de 
197% no período. 

A Bartira é a principal marca de móveis, produzida 100% 
na Unidade Fabril Via Varejo, e tem venda exclusiva nas 
Casas Bahia e no Pontofrio. A marca representa 40% dos 
móveis comercializados na empresa – os demais produtos 
do portfólio são adquiridos de outros fornecedores. 

INVESTIMENTOS NA OPERAÇÃO    
A linha de pintura da Unidade Fabril Via Varejo foi 
renovada e é considerada uma das três fabricantes com 
os melhores equipamentos do mundo. Outro avanço está 
relacionado ao aprimoramento da cadeia da madeira 
utilizada na operação – 100% dessa matéria-prima é 
originária de manejo florestal controlado, certificado pelo 
FSC Brasil.

REALIDADE VIRTUAL 
A realidade virtual é um recurso disponível para uso na 
loja física: por meio de óculos de projeção, o cliente 
pode simular composições de ambientes, visualizando 
neles os produtos do portfólio. Essa ferramenta permite 
escolher cores, tamanhos e formatos. 

FESTIVAL DE MÓVEIS  
Em 2017, foram realizados quatro Festivais de Móveis – 
uma forte campanha e promoção na venda de móveis 
de série e planejados. Cada festival teve duração de duas 
semanas, contou com lançamento de seis novos produtos 
e investimentos em publicidade em TV, rádio e mídias 
digitais. O resultado foi uma importante ampliação das 
vendas nesses períodos.

7º PRÊMIO DESIGN DE MÓVEIS  
A ação teve a participação de mais de 180 estudantes de 
design de 12 instituições de ensino superior de São Paulo 
(SP). A novidade de 2017 foi que um dos vencedores das 
três categorias da premiação terá seu projeto produzido 
e comercializado pela Fábrica de Móveis Via Varejo. Além 
disso, os 18 finalistas passam a integrar um processo 
seletivo, que escolherá um ou mais candidatos para 
trabalhar na empresa. 

Os vencedores de 2017 foram Gabriel Arantes Lúcio, da 
Universidade São Judas Tadeu, na categoria Releitura dos 
Clássicos Bartira; Lucas Reis, da Uninove, na categoria 
Cozinha Funcional; e Andres Dare, da Uninove, na 
categoria Ready to Go. 197%

FOI O CRESCIMENTO DA CATEGORIA 
DE MÓVEIS PLANEJADOS EM 2017
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MÓVEIS EM DESTAQUE

40%
DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, 
60% DE PRODUTOS 
ADQUIRIDOS DE 
FORNECEDORES

82%
DAS ENTREGAS DE 
MÓVEIS EM ATÉ 6 DIAS

20%
DE AMPLIAÇÃO DA EQUIPE 
DE VENDEDORES DA 
UNIDADE DE NEGÓCIOS  
DE MÓVEIS EM 2017

110 mil m2

DE ÁREA CONSTRUÍDA 
NA UNIDADE FABRIL 
VIA VAREJO

3,1milhões 
DE ITENS DE ESTOQUE 
PRODUZIDOS POR ANO 280mil 

MONTAGENS POR MÊS

3,7bilhões 
EM VENDAS DE MÓVEIS  
NO	NEGÓCIO	ON-LINE	E	
NAS LOJAS FÍSICAS EM 2017 

R$

140
NOVOS PRODUTOS 
LANÇADOS EM 2017

1.650 
COLABORADORES 
INTEGRAM A OPERAÇÃO

850
CAMINHÕES  
CARREGADOS  
POR MÊS
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LOGÍSTICA 
A Logística atingiu as metas previstas com a 
integração das operações on-line e off-line e a 
consolidação da estratégia de omnicanalidade. Os 
ganhos obtidos superaram os R$ 245 milhões esti-
mados com sinergias entre as operações. Esse valor 
integrava o total de R$ 570 milhões esperado com 
sinergias após a incorporação da Cnova, que consi-
derava também R$ 325 milhões de ganhos com a 
eliminação da duplicidade de estoques de segurança 
– o que foi concluído com a unificação promovida 
em dezembro de 2016.

Além da eficiência financeira, foram agregadas 
melhorias a todos os elos da cadeia de 
abastecimento: 

 unificação da gestão dos estoques  gerando 
maior equilíbrio na disponibilidade de produtos, 
reduzindo excessos e rupturas;

 otimização da ocupação das cargas nos veículos 
aumentando a eficiência nas rotas de entrega;

 identificação de oportunidades de reduções de 
custos logísticos em todos os processos, aliada à 
melhora do nível de serviço prestado ao cliente;

 melhorias na operação dos centros de distri-
buição, com a abertura do novo CD em Itajaí (SC), 
e otimização de layouts em algumas unidades, 
que ampliaram em mais de 20% a capacidade 
de armazenagem.

MINIHUBS    
A Logística deu início ao piloto dos MiniHubs, 
sistema baseado na adequação das lojas para 
operarem também como um pequeno centro de 
distribuição. Além de oferecerem o serviço do 
Retira Rápido para vendas on-line, também partirá 
dessas lojas a entrega de produtos leves para 
clientes residentes nas proximidades. Isso poderá 
reduzir, de modo significativo, os prazos de entrega 
estabelecidos, com ganhos de custo e qualidade 
do serviço. Em 2018 a previsão é chegar a 70 lojas 
transformadas em MiniHubs.

FULFILLMENT     
Outra operação com testes iniciados em 2017, o 
Fulfillment é um sistema completo que permitirá 
a comercialização de serviços logísticos tanto para 
fornecedores quanto para demais empresas e 
marcas que estão no ambiente de vendas on-line 
do Marketplace da Via Varejo. O objetivo é oferecer 
esses serviços em módulos, atendendo assim às 
necessidades específicas – seja em recebimento, 
gestão de estoque ou entrega.

LOGÍSTICA EM DESTAQUE

421  mil
ITENS MONTADOS DE 
MÓVEIS POR MÊS 

8  mil
COLABORADORES INTEGRAM 
O TIME DE LOGÍSTICA 

44%
DE REDUÇÃO 
NO PRAZO DE 
ON-LINE	EM	
COMPARAÇÃO 
COM 2016

7,5milhões 
DE PRODUTOS 
MOVIMENTADOS POR MÊS 
PARA ABASTECER LOJAS E 
FAZER A RECEPÇÃO NOS CDS

1milhão 
DE ENTREGAS POR MÊS

MAIS DE

0,5 dia 
REDUZIDO NO PRAZO MÉDIO 
DE ENTREGA EM TODO O 
BRASIL EM 2017

986 mil m2 
DE ÁREA DE ARMAZENAGEM

340 
CAMINHÕES 
PRÓPRIOS 
INTEGRAM A 
OPERAÇÃO

1
EM CADA 4 PEDIDOS POR MINUTO 
COMERCIALIZADOS	ON-LINE	É	
RETIRADO EM LOJAS FÍSICAS

98%
DAS ENTREGAS  
REALIZADAS NO 
PRAZO

3,7dias 
É O PRAZO DE ENTREGA 
DE	VENDAS	ON-LINE

ATÉ

26 CDS E 
ENTREPOSTOS
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RESULTADOS FINANCEIROS
O ano de 2017 significou um momento de evolução nos 
negócios e de retomada de resultados. A Via Varejo teve um 
contínuo crescimento das vendas nas lojas físicas e on-line, além 
do controle de custos que permitiu melhoras nas margens de 
móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. A empresa fechou 
o ano com lucro líquido de R$ 195 milhões, frente a um prejuízo 
de cerca de R$ 95 milhões em 2016. 

11,4%

EXPANSÃO DO 
GMV** BRUTO 
DO	ON-LINE	EM	

6,1%

MARGEM EBITDA 
AJUSTADA DE 

DE MARGEM, 354 BPS 
ACIMA DA MARGEM 
PROFORMA DE 2016

11,6%
NAS LOJAS FÍSICAS

CRESCIMENTO DE VENDAS 
MESMAS	LOJAS*	(SSS)	DE	

27%

PARTICIPAÇÃO DO 
RETIRA RÁPIDO DE 

NAS	VENDAS	ON-LINE	 
DOS PRODUTOS ELEGÍVEIS

31,8%

MARGEM BRUTA 
CONSOLIDADA DE 

214 BPS ACIMA DA MARGEM 
PARA O ANO DE 2016

4,5bilhões

CAIXA LÍQUIDO, INCLUINDO 
RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE 
CRÉDITO, DE 

COM UMA GERAÇÃO DE 
CAIXA DE R$ 677 MILHÕES 
NOS ÚLTIMOS 12 MESES.

29,6%

AUMENTO DA 
RECEITA LÍQUIDA EM 

NA COMPARAÇÃO 
COM 2016

*  Vendas Mesmas Lojas – Indicador referente às vendas registradas ao longo dos 12 meses anteriores de operação. No reporte desses números não são 
considerados os resultados de lojas abertas no decorrer do período, com atuação menor que 12 meses.

**  GMV – Abreviação de Gross Merchandise Value (Faturamento Total Movimentado), é o principal indicador para operações de e-commerce, usado 
para medir o volume de transações on-line convertidas em reais (R$) que ocorrem em um período específico de tempo.

Para mais informações, acesse o site de Relações com Investidores da Via Varejo: http://ri.viavarejo.com.br. 

 

 
Rubenildo dos  

Santos, motorista  
de empilhadeira do
CD 1401, Duque de 

Caxias (RJ)



Francinete da 
Silva Zappelli, 

vendedora Mobile 
da Filial 1305, 

Copacabana (RJ)
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Tudo isso em um ambiente em que respeito é, simplesmente, uma 
questão de princípio. 

Ser colaborador da Via Varejo é ser protagonista das transformações 
que movem a empresa. A companhia é repleta de profissionais 
apaixonados por servir e ajudar as pessoas, que buscam sempre 
fazer o que é certo, movidos pela vontade de aprender e que não 
se conformam até achar um jeito de fazer melhor. São pessoas 
que encontram na Via Varejo um ambiente com autonomia para 
reinventar a experiência do cliente, revolucionar o acesso a serviços 
e criar novas oportunidades de negócio. 

Em 2017, a Via Varejo envolveu e comunicou a todos os seus 
profissionais a Visão Estratégica 2020: ser a principal via de compras 
e vendas do País – do jeito que os clientes querem, gostam e precisam. 
Entre as principais atividades de Gestão de Pessoas do ano estão:

 AJUSTES DE CULTURA ORGANIZACIONAL que apoiam a nova 
estratégia; 

 MELHORIA contínua do clima organizacional; 

 RELEVÂNCIA estratégica dada à diversidade de pessoas; 

 DESENVOLVIMENTO de colaboradores e lideranças; 

 FORTALECIMENTO do diálogo aberto e da transparência na 
comunicação.

Via Varejo

Os mais de 50 mil colaboradores da 
Via Varejo formam uma equipe com 
grande capacidade de realização.

CADEIA  
DE VALOR

DESENVOLVIMENTO 
DOS COLABORADORES

DIVERSIDADE  
E INCLUSÃO
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PERFIL DA EQUIPE
2016 2017

Total de colaboradores 49.836 53.101

Colaboradores do  
sexo feminino 22.398 24.204

Colaboradores do  
sexo masculino 27.438 28.897

% de mulheres 45% 45,6%

Colaboradores com  
menos de 30 anos de idade 15.002 16.733

Colaboradores entre  
30 e 50 anos de idade 28.892 29.958

Colaboradores com mais  
de 50 anos de idade 5.942 6.410

CULTURA 
RENOVADA 
A evolução realizada na Cultura 
Organizacional da Via Varejo contribuiu 
para a disseminação do propósito que 
inspira e mobiliza os profissionais a 
seguirem com as grandes entregas rumo à 
Visão Estratégica 2020.

Traduzida em atitudes, essa construção 
definiu os Comportamentos priorizados e 
os Princípios inquestionáveis que orientam 
o jeito de trabalhar e atingir resultados 
dentro da Via Varejo.

O ponto de partida para o trabalho de 
Cultura foi o treinamento realizado com a 
Diretoria Executiva, atividade que poste-
riormente envolveu mais 60 lideranças da 
Via Varejo. Ao longo desse processo, foi 
orientado o exercício de traçar os referen-
ciais internos que conferem identidade 
à empresa e que melhor traduzem o 
valor de sua essência, para conectá-los à 
construção do Planejamento Estratégico. 

Jarlisson Cerdeira, 
analista de 
Marketing
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      DIVERSIDADE E AMBIENTES INCLUSIVOS 

COMPORTAMENTOS  
PRIORIZADOS 
1. Constantemente analisar o cliente 

e encontrar formas de oferecer 
experiências impecáveis.

2.	 Questionar	e	tomar	decisões	como	se	a	
empresa fosse minha.

3. Simplificar tudo o que estiver 
complicado.

4. Ficar inconformado com aquilo que 
pode ser feito de melhor, questionar e 
buscar	soluções.

5. Ser ágil.

6. Fazer junto.

7. Experimentar sem medo de errar.

+ TRÊS PARA LÍDERES 

1. Comunicar e estimular o diálogo.

2. Celebrar e recompensar.

3. Agir sobre os comportamentos fora das 
regras.

NOSSOS PRINCÍPIOS 
1.	 Decisões	centradas	nos	clientes

2. Fazer certo do jeito certo

3. Desafiar e aprender sempre

4. Resultados sustentáveis

5. Respeito

6. Reconhecimento

Para que esse processo evolua para toda a empresa, o 
respeito às diferenças representa o ponto de partida 
para a valorização da diversidade, e o estímulo ao 
diálogo e o debate permanente do tema deve ser uma 
prática constante para garantir um ambiente mais 
inclusivo. Em 2017, a Via Varejo definiu os públicos 
prioritários em diversidade:

 raça e etnia; 

 pessoas com deficiência;

 orientação sexual: lésbicas, gays, bissexuais, transe-
xuais e intersexuais (LGBTI);

 gênero (homens | mulheres).

Para compartilhar informações que estimulem reflexões 
e envolvam lideranças e colaboradores na consolidação 
de um ambiente organizacional cada vez mais inclusivo e 
diverso, a Via Varejo deu início a uma ampla agenda de 
atividades, em setembro de 2017:

 lançamento da Jornada da Diversidade  
Via Varejo;

 diálogos sobre diversidade, respeito e vieses 
inconscientes;

 diálogos sobre equidade racial;

 censo e pesquisa sobre Diversidade, com 
perguntas feitas aos colaboradores para coletar 
suas percepções sobre como a empresa tem 
aplicado o tema da diversidade às suas práticas 
e realizar o mapeamento de oportunidades que 
ampliem a inclusão.

A relevância dada à Diversidade pela Via Varejo revela 
um diferencial no modo escolhido pela empresa para 
avançar na incorporação desse tema à sua atuação: 
valorizar, na composição de sua equipe, o potencial 
diverso do Brasil, representado também pelos distintos 
perfis dos clientes atendidos e pelas comunidades em 
que está presente com suas operações em todo o País. 

Para que esse trabalho possa evoluir em linha com a 
execução de sua estratégia, a Via Varejo atualmente 
já monitora os indicadores de inclusão de pessoas 
com deficiência (PcDs), aprendizes e mulheres na 
liderança, em cargos de gerência e diretoria. E, em 
2018, a empresa trabalhará na mensuração de outros 
índices, para aumentar a governança do tema e obter 
avanços tangíveis.

O objetivo é tornar a Diversidade um grande direcio-
nador da gestão de pessoas da Via Varejo, em linha 
com o que foi estabelecido na Matriz de Materialidade. 
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MULHERES NA 
LIDERANÇA  
O aumento da presença feminina em cargos de liderança 
valida a meta da Via Varejo de promover, a partir de 2018, 
a evolução de outros indicadores de diversidade na sua 
atuação. Em 2017, a participação de mulheres em cargos 
de gerente e acima subiu para 27,4%. Esse total avançou 
seis pontos percentuais em relação a 2015, quando a 
empresa estava em 21%.

PARTICIPAÇÃO  
DE MULHERES  
NA LIDERANÇA DA VIA VAREJO

Rita de Cássia 
Marins, gerente  

de loja da  
Filial 039, Rio de 

Janeiro (RJ)

 2015 2016 2017

21% 23,6% 27,4%
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PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA  
A Via Varejo firmou parcerias com diversas instituições 
para contribuir com o ingresso de pessoas com defi-
ciência no mercado de trabalho e ampliar a inclusão 
desse público à sua equipe. Hoje, os colaboradores 
portadores de algum tipo de deficiência já representam 
cerca de 5% do quadro de funcionários da empresa. 
Entre as ações realizadas estão:

FUTURO INCLUSIVO 
Evento conduzido com a Prefeitura de São Caetano do Sul 
(SP) possibilitou a PcDs se cadastrarem no banco de dados 
da empresa para futuras oportunidades de trabalho;

PROGRAMA DE APOIO À  
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
parceria com o Governo do Estado de São Paulo viabilizou 
o acesso de PcDs cadastrados no banco de dados a vagas 
de trabalho disponíveis na Via Varejo.

PROGRAMA JOVEM 
APRENDIZ
O programa passou por mudanças em 2017 e foi 
relançado nas lojas físicas. Durante o ano, participaram 
2.063 jovens aprendizes que foram preparados 
para o mercado de trabalho, com desenvolvimento 
profissional e pessoal, além de oportunidade de 
fazerem parte do quadro de trabalho da empresa. No 
início de 2018, o Jovem Aprendiz foi estendido para a 
Fábrica de Móveis Via Varejo e será realizado nos CDs e 
na área Corporativa. 

PROGRAMA  
TRABALHO NOVO
Em setembro de 2017, a Via Varejo realizou a integração 
à sua equipe de 50 colaboradores participantes do 
programa Trabalho Novo, criado pela Prefeitura de São 
Paulo. Por meio de parcerias com a iniciativa privada, a 
ação oferece a oportunidade de inserção no mercado a 
pessoas em situação de rua, como forma de resgate da 
cidadania e mudança da condição de vida. A Fundação 
Via Varejo, junto à empresa, realizou ainda a doação 
de eletrodomésticos para sete Centros Temporário de 
Acolhimento (CTA) da prefeitura e estão previstas doações 
para mais nove CTAs em 2018. Além disso, foram doados 
50 mil livros, originários do estoque da empresa, para a 
Prefeitura de São Paulo.

CLIMA ORGANIZACIONAL  
E ENGAJAMENTO
A Via Varejo considerou, já nos primeiros meses de 2017, 
que era o momento de avaliar o seu clima organizacional. 
Influenciaram nessa decisão dois contextos, que traziam 
transformações importantes para o seu negócio e 
impactavam o futuro de sua atuação. Um deles era a 
integração do negócio on-line à sua operação. O outro era 
o anúncio ao mercado de que a empresa estava declarada 
publicamente à venda. 

A partir desses referenciais, a diretoria de Recursos Humanos 
e Sustentabilidade empreendeu esforços para identificar 
e entender quais eram as demandas de cada público e de 
cada área. A aplicação da Pesquisa de Engajamento Fale na 
Boa foi uma das frentes conduzidas e revelou indicadores 
importantes em relação à mobilização da equipe diante 
dos desafios da Via Varejo e aos pontos críticos que teriam 
prioridade na implementação de correções e melhorias.

Dar espaço à diversidade e à inclusão social  
tem sido uma prática diária na Via Varejo.  
E essa postura contribui para o clima 
organizacional e também para os negócios.
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RESULTADOS 2017 

FALE NA BOA
A Pesquisa de Engajamento Fale na Boa teve adesão de 
91%, a maior da história da empresa. Respondida em 
link externo na internet de forma anônima, a pesquisa 
revelou que 65% dos cerca de 53 mil colaboradores:

 falam positivamente da empresa;

 sentem orgulho de pertencer à empresa;

 estão comprometidos em atingir os resultados.

Baseadas nos indicadores de menor satisfação, foram 
definidas as oportunidades de melhoria que deram 
origem a planos de ação. Esse processo orientou a 

83%
DOS COLABORADORES 
TÊM ORGULHO E PRAZER 
EM SERVIR OS CLIENTES

91%
DE ADESÃO

65%
DE ENGAJAMENTO: TRÊS 
PONTOS PERCENTUAIS ACIMA 
DO RESULTADO DE 2014

77%
CONHECEM OS 
OBJETIVOS/METAS 
DA ÁREA

71%
SE SENTEM RESPEITADOS 
PELOS COLEGAS DE 
TRABALHO E GESTORES

80%
DIZEM QUE AS ATIVIDADES 
DIÁRIAS SÃO CONDIZENTES COM 
HABILIDADES E EXPERIÊNCIAS 

QUE ENGLOBARAM TODAS 
AS LOJAS FÍSICAS  

Mais de mil  
planos de ação,1.010

DE DESDOBRAMENTO DE RESULTADOS 
reuniões	

33491E

ENVOLVIDOS NA CONSTRUÇÃO 
E NO DESENVOLVIMENTO DE 
PLANOS DE AÇÕES

comitês

colaboradores

formação de comitês, que envolveram colaboradores 
no desdobramento dos resultados. A rede física 
também contou com a construção de planos de ações 
específicos por loja. Os gerentes das filiais receberam 
capacitação para desenvolver essa atividade com suas 
equipes.

A implementação dos planos de ação nas áreas 
começou em agosto. Ações corporativas passaram 
por validação da Diretoria Executiva, e as aprovações 
tiveram andamento a partir de setembro. Todas 
as demandas encaminhadas com base na pesquisa 
de engajamento integram o painel de gestão da alta 
liderança da empresa. Seus avanços são continuamente 
monitorados, para que sejam finalizadas no decorrer  
de 2018.

78%
CONSIDERAM QUE 
APRENDEM UM POUCO 
MAIS TODOS OS DIAS
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BENEFÍCIOS RENOVADOS
Ao longo de 2017, a diretoria de Recursos Humanos 
e Sustentabilidade deu sequência à harmonização 
de benefícios após a integração do negócio on-line à 
empresa. O atendimento às oportunidades de melhoria 
sinalizadas pela Pesquisa de Engajamento Fale na Boa 
foi um dos fatores que prevaleceram e nortearam as 
adequações promovidas

RESTAURANTES
Sabor & Saúde é o novo nome do restaurante da sede 
da Via Varejo, em São Caetano do Sul (SP), que foi 
reformado, teve a capacidade de serviço ampliada para 
1.400 refeições/dia, 200 a mais de antes da reforma, 
além de novo cardápio com diferentes opções e faixas 
de preço. O refeitório do CD de São José dos Pinhais (PR) 
também passou por modernização do espaço.

ESTRUTURA DE SERVIÇOS NOS CDS 
A partir da pesquisa realizada com equipes locais, a Via 
Varejo implementou melhorias nos serviços prestados em 
seus centros de distribuição, com jardinagem, limpeza, 
transporte fretado e restaurantes. 

VIA SAÚDE 
O convênio, com descontos em planos de 
grandes redes de academias de ginástica, 
marcou o relançamento do Via Saúde, 
programa da empresa voltado à saúde 
e ao bem-estar da equipe.

CENTROS DE CUIDADO E 
PREVENÇÃO
Foram inaugurados os centros 
de reabilitação dos CDs de 
Jundiaí (SP) e Duque de 
Caxias (RJ). Em parceria com 
o Serviço Social da Indústria 
(Sesi-SP), a empresa também 
reinaugurou o centro da 
Fábrica de Móveis e da loja 
Praça Ramos. Para 2018, está 
previsto o término das obras do 
Centro de Cuidado e Prevenção 
Ana Klein, na sede da empresa, 
para ampliação dos serviços. O 
espaço deu início a um projeto 
piloto, que auxilia no tratamento da 
depressão.

SERVIÇO SOCIAL
Em 2017 foi disponibilizado o Serviço Social, programa 
de assistência social da Via Varejo. O atendimento aos 
colaboradores e dependentes acontece 24 horas por dia, 
sete dias por semana.

ENXOVAL DO BEBÊ
Benefício para mães e pais com filhos recém-nascidos. 
Entregue no local de trabalho, o enxoval é composto por 
roupas, fraldas descartáveis, mamadeira e produtos de 
higiene, além de peças de cama e banho para a criança.

CARTÃO MAMÃE
Crédito mensal para auxiliar em alimentação, higiene e 
vestuário das crianças com idade entre 6 meses e 4 anos.

Francinete de 
Oliveira Borgia, 

operadora de caixa 
da Filial 0215,  
São Paulo (SP)
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VOLUNTARIADO 
ATIVO
Com o lançamento do portal de voluntariado 
Agente+, a Fundação Via Varejo oferece aos 
colaboradores a oportunidade de cadastrar ações 
em que participam como voluntários para engajar 
outros colegas. Um dos objetivos é amplificar 
a mobilização em prol de boas causas e ações 
solidárias já conduzidas pelos colaboradores (leia 
mais na seção Comunidades).

DIÁLOGO E 
TRANSPARÊNCIA
O incentivo ao diálogo e à valorização dos profis-
sionais são referenciais aplicados a diferentes 
práticas que a Via Varejo destina à sua equipe. Em 
2017, a empresa buscou formas para aproximar a 
alta liderança dos colaboradores.

CONECTA  
A intranet da Via Varejo constitui o principal canal 
de informação, interação e suporte a serviços e 
benefícios voltados aos colaboradores. A Conecta 
cumpre um importante papel na comunicação, 
como espaço precursor para disseminação de 
grandes temas, campanhas, políticas, documentos 
e diretrizes organizacionais.  

BLOG DO PAULO NALIATO
Como manter um diálogo eficaz e entender o dia a 
dia de um time de mais de 30 mil pessoas em todo 
Brasil? Para solucionar essa questão, Paulo Naliato, 
diretor executivo de Vendas e Negócios, decidiu 
criar um blog dentro da intranet da empresa. O 
espaço, iniciado em maio de 2017, tem como 
objetivo compartilhar o conteúdo institucional da 
Via Varejo e o direcionamento do negócio, além de 
estimular a participação de todo o time da Casas 
Bahia e do Pontofrio e das áreas corporativas da 
Diretoria de Vendas e Negócios.

Desde o início, o blog tornou-se um veículo aberto 
para sugestões, críticas, dúvidas e elogios. Em 
poucos meses, o blog se transformou em um dos 
principais canais de comunicação da empresa, o 
que permite à área identificar o que está dando 
certo, oportunidades de melhorias e a entrega de 
soluções com mais rapidez.

33.406.489
milhões 

ACESSOS À INTRANET CONECTA EM 2017

43 POSTS 
PUBLICADOS

BLOG DO 
PAULO 

NALIATO

+	DE6mil
COMENTÁRIOS

DE ACESSOS 
NAS PÁGINAS 
DA INTRANET

Ação de doação 
de brinquedos 
no CD1400, em 
Camaçari (BA) 
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ENCONTRO COM O PRESIDENTE  
E DIRETORES EXECUTIVOS
A Via Varejo passou a organizar, em 2017, encontros 
de colaboradores de diversas áreas com Peter 
Estermann, então presidente da Via Varejo. O formato 
foi replicado por todas as Diretorias Executivas.

Outras atividades voltadas ao diálogo e à interação 
com colaboradores são:

 Fale com a Direx, eventos da Diretoria Executiva; 

 Conectados no Varejo, série de palestras com 
lideranças sobre os negócios da empresa e 
tendências do setor;

 Via de Ideias, plataforma para compartilhamento 
de ideias.

DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES
Para a Via Varejo, o desenvolvimento do negócio e 
das pessoas segue uma mesma trilha de evolução. 
Em 2017, a diretoria de Recursos Humanos e 
Sustentabilidade promoveu avanços importantes a 
essa trajetória por meio de iniciativas de ampliação do 
conhecimento, desenvolvimento de competências e 
gestão de carreira. Entre as ações de destaque estão:

UNIVERSIDADE VIA VAREJO
Em junho de 2017, foi lançada a Universidade Via 
Varejo, a nova plataforma educacional da empresa, 
criada para democratizar ainda mais o conhecimento. 
O espaço on-line amplia as oportunidades de desen-
volvimento aos treinamentos presenciais e demais 
atividades de capacitação já oferecidas pela empresa. 
O objetivo é disponibilizar cursos que contribuam para 
o autodesenvolvimento e incentivem cada colaborador 
a ser protagonista de sua carreira. 

TREINAMENTOS DE ÉTICA E  
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
A Via Varejo utilizou a plataforma on-line de sua 
universidade corporativa para realizar treinamentos 
de Segurança da Informação e reforçar o cuidado com 
a proteção de dados da empresa e de clientes. Outra 
ação foi o Game de Ética, realizado anualmente, que 
compartilhou com os colaboradores uma forma lúdica 
de priorizar condutas certas em situações ficcionais, 
similares às que acontecem na empresa. 

1milhão
QUANTIDADE 
DE ACESSOS

20 ENCONTROS  
EM 2017

500 COLABORADORES  
PARTICIPANTES

88%
DE SATISFAÇÃO EM 
RELAÇÃO À ATIVIDADE

+	DE

45.947
número DE 

COLABORADORES 
TREINADOS

427.813
horas DE 

TREINAMENTO
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 modalidade de assessment estendida  
a gerentes de loja e coordenadores  
administrativos de rede;

 programas de desenvolvimento  
para média liderança e liderança de impacto;

 mentoria para talentos  
mapeados para sucessão.

 
MODELO OPERACIONAL VIA VAREJO  
DE EXCELÊNCIA (MOVVE)
O ano de 2017 marcou a consolidação do Modelo 
Operacional Via Varejo de Excelência (MOVVE) voltado 
às lojas físicas. O amadurecimento da implementação 
dessa ferramenta comprovou, nos resultados e no 
engajamento da equipe, o acerto de compartilhar 
uma capacidade de gestão estruturada para alavancar 
continuamente a performance de vendas da equipe, da 
rentabilidade da empresa e da experiência do cliente. 

Um dos processos que viabilizaram essa entrega foi a 
mudança do modelo de incentivo dos colaboradores 
da rede de lojas (leia mais na seção Nossos Negócios).

MOVVE avança em 2018 para uma visão ainda mais 
abrangente, com o acompanhamento da experiência 
que cada vendedor cria em cada transação e aten-
dimento ao cliente. Por meio da EVVA, a inteligência 
artificial da Via Varejo, essas informações serão 
utilizadas para mensurar o desempenho da equipe e 
direcionar de forma mais ágil e assertiva as oportu-
nidades de aprimoramento customizadas para cada 
colaborador, levando à melhoria de sua performance 
de vendas.

FEIRAS EDUCACIONAIS
Em 2017, duas edições do evento reuniram insti-
tuições de ensino parceiras. Durantes as feiras 
educacionais, são oferecidos descontos de até 50% 
aos colaboradores, extensivos a dependentes em 
alguns casos. Entre as modalidades ofertadas estão 
cursos de atualização, de idiomas, graduação e 
pós-graduação.

CICLO DE GENTE
O Ciclo de Gente, a principal ferramenta de Gestão 
de Pessoas da Via Varejo, ampliou sua abrangência 
em 2017. Colaboradores nos níveis de analistas e 
assistentes passaram a realizar as etapas de autoava-
liação de competências e Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI), além de terem suas habilidades 
e seu potencial avaliados por seus gestores e 
receberem feedback dos resultados.

Ao longo de 2017, outros processos implementados 
marcaram a evolução do Ciclo de Gente na empresa:

 governança de RH – Comitês de Gestão 
de Pessoas para Lojas Físicas e Operações: 
reuniões mensais para decisão colegiada nas 
avaliações de produtividade e desempenho, 
bem como em casos de promoções, transfe-
rências e desligamentos de colaboradores das 
equipes; 

 100% de avaliações concluídas para diretores, 
gerentes corporativos, gerentes regionais, 
gerentes de loja e média liderança;

 comitê de sucessão realizado para 100%  
das posições de Diretoria;

 aderência	da	rede	de	lojas	físicas	às	práticas	de	gestão	do	MOVVE

INDICADORES DE ALINHAMENTO DA GESTÃO DO NEGÓCIO E DOS TIMES 
PROPORCIONADO PELO MOVVE ÀS EQUIPES DE LOJA:

ENPS – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DAS EQUIPES DE LOJASAVALIAÇÕES 
PERIÓDICAS 
EM 2017: 73,8%

1º CICLO

78,3%
2º CICLO

76%
3º CICLO

74% 

50%

RECOMENDARIA A LOJA EM QUE  
ATUAM PARA UM AMIGO TRABALHAR*.

DE EVOLUÇÃO DO INDICADOR DESDE O 
INÍCIO DE 2017.

* Respostas de promotores – Respostas de detratores = eNPS
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RECONHECIMENTO

TROFÉU EXCELÊNCIA 2017
Maior ação de reconhecimento da Via Varejo, o Troféu 
Excelência contou com novidades. A principal alteração 
foi o alinhamento das iniciativas e dos projetos inscritos 
à Cultura Organizacional, que precisavam associar suas 
propostas a pelo menos um dos Comportamentos priori-
zados pela empresa. 

A 4ª edição do Troféu Excelência reconheceu equipes 
por meio de duas modalidades. Na Categoria Executiva, 
foram premiadas iniciativas selecionadas entre todas as 
Diretorias Executivas, em um total de 40 inscrições. Em 
seguida, as Top 10 foram escolhidas por votação popular 
na Conecta e pelo comitê da Diretoria Executiva. Foram 
premiadas quatro propostas da BU Lojas Físicas, três de 
Infraestrutura, duas de RH e uma de Finanças.

Um dos destaques foi a área de Trade, que levou duas 
estatuetas: uma pelo Clube de Prêmios (iniciativa de 
incentivos a vendedores) e outra pelas Lojas Smart. O 
restaurante Sabor & Saúde, projeto da área de Benefícios, 
dentro da diretoria de RH, também foi Top 10. Todos os 
vencedores foram anunciados em evento corporativo 
realizado no dia 1º de fevereiro de 2018.

DIA PREMIUM
O Dia Premium reconheceu seis vendedores das lojas 
integrantes da Diretoria Premium da Via Varejo. A ação 
prestigiou os colaboradores que se destacaram ao superar 
o desafio proposto de atingir no mínimo 100% dos 
resultados de vendas (Mercantil, Serviços, CDC), com a 
maior pontuação nas faixas do modelo da premiação. Os 
vencedores de todas as Regionais participaram de uma 
programação de atividades na sede da empresa.

10 INICIATIVAS  
PREMIADAS

40
PROJETOS INSCRITOS  
PELAS EQUIPES

Paulo Sérgio  
Serra Teixeira, 

operador de paleteira 
do CD 1401, Duque 

de Caxias (RJ)
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Emilson Gleizer 
Ferreira, 

coordenador de 
Logística do  

CD 1401, Duque  
de Caxias (RJ)
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Via Varejo

O compromisso com os fornecedores tem como objetivo construir um relacionamento 
sustentável e de desenvolvimento mútuo. Em 2017, a empresa priorizou ações para 
assegurar a conformidade, a ética e a transparência com seus parceiros, e para isso tem 
como parâmetros:   

A sustentabilidade na Via Varejo está 
presente nas parcerias realizadas ao longo 
da cadeia de valor.

COMPLIANCE 
As	questões	relacionadas	a	
riscos por não-conformidade 
nas atividades de fornecedores 
são avaliadas pela área de 
Compliance, em linha com as 
políticas da empresa e com 
autonomia, para vetar ou 
atestar,	sob	condições,	o	avanço	
na relação com os terceiros.

AVALIAÇÃO DE NOVOS 
FORNECEDORES 
O processo de qualificação de 
prestadores de serviços inclui 
as etapas de análise cadastral, 
de regularidade em relação a 
legislações	e	regulamentos	e	
de pesquisa de reputação para 
avaliação de riscos.

LEI ANTICORRUPÇÃO  
Em 2017, foram estruturados 
processos que possibilitarão 
à	Via	Varejo	mapear,	em	
2018,	restrições	específicas	
referentes	à	legislação	em	
todas	as	suas	relações	com	
terceiros.

CÓDIGO DE  
CONDUTA ÉTICA  
O modo como a empresa se 
relaciona com fornecedores 
é orientado pelo Código de 
Ética. No documento, ficam 
claras as condutas que valoriza 
e as práticas que repudia na 
interação com todos os seus 
públicos de interesse.

CADEIA  
DE VALOR

COMBATE À
CORRUPÇÃO

GESTÃO  
DE RISCOS
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estourar foto

Com o objetivo de estreitar essa relação e criar 
um ambiente de confiança, em 2017 a área de 
Sustentabilidade realizou o mapeamento da 
sua rede de fornecedores. Esse estudo identi-
ficou diferentes riscos e suas probabilidades em 
todos os setores da cadeia de valor. Em 2018, 
será realizado um piloto para identificação de 
melhorias e adequações nos processos indus-
triais de parceiros.

Colaboradores  
do Comercial  

na Matriz  
São Caetano  
do Sul (SP)
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BOAS PRÁTICAS 
PREMIADAS
Reconhecer as boas práticas dos parceiros de 
negócios também é uma constante da empresa 
que realiza anualmente duas importantes 
premiações. 

PRÊMIO TOP LOG
A Via Varejo realizou, em 2017, a terceira edição 
do Prêmio Top Log. A cada ano, a iniciativa ganha 
força como o principal programa de desenvolvi-
mento e reconhecimento de boas práticas entre 
os parceiros da operação logística da empresa 
em todo o Brasil. Nesse ano, foram incluídas as 
categorias On-line e Black Friday.

Desde a sua criação, a premiação contribui para 
a melhoria dos indicadores de serviços. Entre 
os anos de 2016 e 2017, a empresa registrou 
diminuição de 33,3% nos índices de avarias em 
entregas e aumento de 36,7% na efetividade de 
entrega. 

Os vencedores são definidos pela avaliação 
da performance, analisada mensalmente pela 
empresa. As melhores classificações são reco-
nhecidas em uma cerimônia e premiadas com a 
ampliação de serviços. 

TOP LOG SUSTENTABILIDADE 
Em 2017, a Via Varejo lançou uma premiação 
exclusiva para o reconhecimento de práticas 
sustentáveis das transportadoras parceiras: o 
Top Log Sustentabilidade. O anúncio do vencedor 
aconteceu durante a cerimônia de premiação 
anual do Top Log em fevereiro de 2018. O 
objetivo do Top Log Sustentabilidade é dar 
visibilidade a iniciativas conduzidas por parceiros 
logísticos que proporcionem ganhos e promovam 
a redução de impactos nas áreas ambiental, 
social ou financeira. Nessa edição, o vencedor 
foi a transportadora L’auto, com o projeto de 
entregas realizadas com bicicletas.

ENTRE 

2016 e 2017,
A VIA VAREJO REGISTROU 
EM SUAS ENTREGAS:

33,3%
DE DIMINUIÇÃO NOS 
ÍNDICES DE AVARIAS 

36,7%
DE AUMENTO NA 
EFETIVIDADE 
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Marcio Santos Silva, 
vendedor da

Filial 1305, em 
Copacabana, Rio de 

Janeiro (RJ)
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O propósito mencionado acima tem orientado as decisões da empresa, 
viabilizado a retomada e a alavancagem de sua atuação e promovido a 
transformação de seus negócios. O ponto de partida para essa mudança 
foi a unificação dos negócios on-line e lojas físicas, construindo um 
modelo de negócio baseado na omnicanalidade, para oferecer a melhor 
experiência de compra.

No processo de modernização de lojas da Via Varejo, o mundo digital ganha 
espaço no físico. Recursos como integração sistêmica e inteligência de 
informações otimizam a gestão e a performance das equipes de venda, e a 
interatividade e a conectividade são aplicadas para oferecer conveniência 
e encantar o cliente que visita a rede (leia mais em Negócios da Via Varejo). 

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Via Varejo

A Via Varejo avança no compromisso 
de atender a seus clientes do jeito que 
eles querem, gostam e precisam. 

CONSUMO  
SOCIAL

CANAIS DE DIÁLOGO 
E TRANSPARÊNCIA

Telefone

Midias 
Sociais

E-mail Chat

WhatsApp

SMS

800 MIL
CONTATOS/MÊS  
DE CIENTES EM  
TODOS OS CANAIS

CADEIA  
DE VALOR
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ATENDIMENTO 
Manter com cada cliente um relacionamento duradouro 
foi o que orientou as melhorias, as inovações e os avanços 
na integração dos canais de atendimento da Via Varejo 
em 2017. E, para que esse relacionamento gere valor e 
satisfação, a Via Varejo trabalha em cada detalhe, conside-
rando a diversidade de perfis dos clientes para oferecer o 
que melhor se adequa à expectativa e às necessidades.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Uma das inovações já aplicadas à melhoria do atendi-
mento e da experiência do cliente é a adoção do Watson, 
a plataforma de computação cognitiva da IBM. O novo 
canal de comunicação emprega o recurso de inteligência 
artificial por meio de chat bot – nome dado a programas 
capazes de conversar de modo automatizado com pessoas 
– e está disponível nos sites e nos aplicativos para celular 
das Casas Bahia e do Pontofrio. 

Essa tecnologia é pautada pela compreensão da linguagem 
natural humana. No atendimento, o chat bot faz uma 
interpretação inteligente da intenção de perguntas feitas 
para gerar respostas automáticas mais assertivas, seja 
para recomendar produtos ou para simplificar e agilizar 
o acesso a informações sobre pedidos, trocas, cancela-
mento ou devolução de itens.

WHATSAPP ENTRE OS CANAIS DE 
ATENDIMENTO
Com o olhar para formas alternativas de atendimento, 
a Via Varejo tornou-se a primeira grande rede varejista 
do Brasil a incluir a solução empresarial do aplicativo 
WhatsApp em seus canais de atendimento ao cliente. O 
serviço passou a operar em janeiro de 2018.

Newmann W. N. 
Costa, vendedora 
líder da Filial 78, 
São Paulo (SP)



| 59RELATÓRIO ANUAL 2017

SATISFAÇÃO 
NET PROMOTER SCORE (NPS) 
Esse esforço pode ser percebido na evolução do 
indicador de satisfação de clientes Net Promoter 
Score (NPS), ou Nota Média de Recomendação, em 
relação ao atendimento em sua rede de lojas físicas 
e on-line. No fim do ano, a nota média atingiu 61.

Aplicada trimestralmente pela empresa, a pesquisa 
NPS mensura o nível de lealdade do cliente a partir 
de uma única pergunta: “Em uma escala de zero a 
10, o quanto você recomendaria a nossa empresa 
para um amigo?”. De acordo com a resposta, o 
cliente é classificado como promotor (9 ou 10), 
neutro (7 ou 8) ou detrator (zero a 6). O índice do 
NPS é o resultado da diferença entre os totais de 
promotores e detratores. 

RECLAME AQUI
As ações empreendidas com foco na melhoria do 
atendimento também repercutiram positivamente 
na avaliação da Via Varejo pelos clientes que intera-
giram com o site Reclame Aqui. Ao longo de 2017, a 
priorização do retorno a reclamações e da solução 
de problemas postados por clientes reverteu a 
avaliação das operações de lojas físicas e do negócio 
on-line de Casas Bahia e Pontofrio para os níveis 
Regular e Bom, segundo o cálculo de reputação 
realizado pelo Reclame Aqui. 

NPS VIA VAREJO – 
ATENDIMENTO LOJAS FÍSICAS 
E ON-LINE

(2017)

57
(2016) 61

RECLAME AQUI – AVALIAÇÃO FINAL 2017

LOJAS FÍSICAS 
BOM	(5,88)

ON-LINE	
REGULAR	(4,37)

LOJAS FÍSICAS 
BOM	(6,46)

ON-LINE	
REGULAR	(4,39)
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RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 
Prezando pelo respeito e relacionamento com seus 
clientes, a Via Varejo implementou práticas, em 2017, que 
conferiram aos consumidores da Casas Bahia e do Pontofrio 
maior autonomia para renegociação de seus débitos com 
a empresa e contribuíram para a recuperação de parte da 
carteira de cobrança da empresa. 

O contato com clientes por SMS, mensagens de voz e 
WhatsApp adota uma abordagem que coloca o consumidor 
no centro das decisões, e dá a ele a possibilidade de refletir 
e rever seu orçamento mediante as condições flexíveis para 
quitação de dívida oferecidas. Após essa primeira interação, 
as negociações para finalização das pendências evoluem em 
outros canais, de modo seguro e confidencial, com ênfase à 
proteção dos dados e à agilidade nas respostas. 

OFERTA E CONSUMO 
CONSCIENTE
SITE CONSUMO SOCIAL
O portal Consumo Social é uma iniciativa da Casas 
Bahia em parceria com o Catraca Livre, conduzida 
desde 2015 com apoio financeiro da área de 
Marketing da empresa e coordenação da Fundação 
Via Varejo. O site se destaca por compartilhar 
informações que contribuem para ampliar o conheci-
mento das pessoas e influenciar decisões conscientes 
em relação ao consumo e ao uso do dinheiro. 
O principal canal de acesso é a página oficial do 
Consumo Social no Facebook. 

CONSUMO SOCIAL – 2017

https://www.facebook.com/ConsumoSocialCasasBahia/

1.655.063
FÃS DA PÁGINA 
NO FACEBOOK

VISUALIZAÇÕES DO SITE
AUMENTO DE 30,43%

524.462

Jervas J. A. Anjos, 
vendedor de  

lojas da Filial 1086, 
São Paulo (SP)
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AÇÕES ESPECIAIS 
MÊS DO CONSUMIDOR
No mês da celebração do Dia do Consumidor (15 de 
março), a Via Varejo contou com ações comerciais e 
de orientação aos seus clientes. Entre os dias 9 e 15 de 
março, as marcas Casas Bahia e Pontofrio realizaram 
a Semana do Consumidor, com ofertas e condições de 
pagamentos especiais nas lojas físicas e nos sites.

Em função do processo de liberação do saldo de contas 
inativas do FGTS, promovido pelo Governo Federal a 
partir de março de 2017, a Via Varejo lançou ações de 
atendimento em 180 lojas e tutoriais nos sites para 
tirar dúvidas dos clientes sobre como efetuar o resgate 
e utilizar os recursos na compra de produtos ou para a 
regularização de débitos com a empresa.

DIA DO CLIENTE
Em comemoração ao Dia do Cliente (15 de 
setembro), a Via Varejo promoveu a campanha  
“50 Reais”. A Casas Bahia premiou com R$ 50,00  
os clientes que compraram acima de R$ 250,00 
no site e optaram pela modalidade Retira Rápido. 
Além disso, para compras de produtos anunciados 
na televisão, foi concedido o mesmo valor de bônus 
para compras futuras. Já os itens identificados com 
o adesivo da campanha, comprados nas lojas físicas, 
tiveram R$ 50,00 de desconto na negociação.

BLACK FRIDAY
A Via Varejo usou a força da sua omnicanalidade e 
capacidade de estoque para oferecer promoções 
e condições exclusivas para compra de produtos 
durante a Black Friday 2017 (leia mais em Negócios 
da Via Varejo) .

Octávio de Souza, 
vencedor da 
promoção  

Carnê Premiado, 
Marília (SP)
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Cooperado da 
Cooper Viva 

Bem, parceira 
do REVIVA
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Via Varejo

Nesse contexto, a empresa revisou a Política Corporativa Ambiental, definiu a Matriz de 
Materialidade e reavaliou o Mapa de Riscos Corporativos (leia mais em A Via Varejo).  
A partir daí, determinou os temas ambientais mais relevantes para a estratégia ambiental 
da empresa:

Diretrizes revisitadas, estruturação de processos e 
avanços nas ações planejadas foram os destaques 
da gestão ambiental da Via Varejo no ano de 2017.

 RESÍDUOS 
SÓLIDOS

 CONSUMO 
DE ENERGIA

 ECOEFICIÊNCIA 
LOGÍSTICA

Esses direcionadores já se traduzem em 
práticas que associam ganhos socioambientais 
e financeiros, orientadas pelo compromisso 
com a redução de impactos ao meio ambiente. 

A organização dos processos ambientais, 
realizada pela Diretoria de Engenharia e 
Expansão no decorrer do ano passado, 
resultou na ampliação de uma atuação ainda 
mais preventiva. Teve início o monitoramento 
periódico das operações para comprovar o 
grau de conformidade dos processos relativos 
à gestão ambiental e, a partir desses pareceres, 
foram estabelecidos planos de ação de melhorias 
para a mitigação de possíveis riscos ambientais.

HOMOLOGAÇÃO DE 
FORNECEDORES DE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS
A partir de 2017, a Via Varejo também 
fortaleceu critérios de avaliação para 
contratação de prestadores de serviços 
ambientais. Para serem qualificados, 
fornecedores precisam comprovar que 
atuam	sem	restrições	e	em	conformidade	
com requisitos e licenças legais para 
exercer suas atividades.

CONSUMO 
SOCIAL

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

ECOEFICIÊNCIA 
LOGÍSTICA

CONSUMO 
DE ENERGIA
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RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (TONELADAS) 2016 2017

Papéis 604 473

Papelão 1.908 1.921

Plástico 564 445

Resíduos orgânicos 30 26

Cartuchos para impressoras profissionais 19 22

Óleos de cozinha usados 5 5

Sucatas e metais 948 1.945

Resíduos eletroeletrônicos 156 101

Outros resíduos reutilizados 26.633 26.903

Rejeitos 10.330 11.213

A Via Varejo amplificou, em 2017, suas iniciativas voltadas 
à gestão de resíduos recicláveis, em atendimento à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10). À frente 
desses avanços está o REVIVA, programa de reciclagem e 
apoio à logística reversa da empresa, que evoluiu nos últimos 
dois anos e comprovou seu sucesso como referência de 
modelo de negócio socioambiental e financeiramente viável. 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E LOGÍSTICA 
REVERSA

Cooperativa  
Cooper Viva Bem,  

no CD1200, 
 Jundiaí (SP)
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EVOLUÇÃO DO REVIVA EM 2017

toneladas
DE MATERIAIS RECICLADOS

9.425 80%
das	lojas	físicas
ATENDIDAS, SUPERANDO A 
META DE 75% ESTABELECIDA

10 Estados
COM COBERTURA REVIVA 
E JÁ EM EXPANSÃO PARA 
MAIS 11

famílias 
impactadas

185

3 vezes  
mais renda

PARA OS COOPERADOS

1.594MWh 
economizados

COM A RECICLAGEM DE 
PLÁSTICOS DIVERSOS

43.394
árvores 
poupadas
COM A RECICLAGEM 
DE PAPELÃO

REVIVA – PROGRAMA DE RECICLAGEM  
E APOIO À LOGÍSTICA REVERSA
O REVIVA encerrou o ano impulsionado pela meta 
traçada para 2018: chegar a 100% de implementação 
nas lojas físicas da Via Varejo. O programa, que em 2016 
contava com a adesão de 52% das filiais, alcançou 80% 
da rede em 2017.

Os avanços empreendidos pelo REVIVA vão além dos 
ganhos ambientais proporcionados, tanto pela coleta 
seletiva realizada em prédios administrativos, lojas e 
centros de distribuição da empresa quanto pela logística 
reversa de embalagens descartadas pelos clientes 
quando recebem os produtos que compraram.

Em 2015, a Via Varejo transformou o seu programa em 
um modelo de negócio inclusivo e sustentável, baseado 
na reciclagem de caixas de papelão, isopor e plásticos 
coletados. A empresa transferiu a gestão da triagem 
desses materiais para cooperativas parceiras. Na Central 
de Triagem de Resíduos Sólidos (CTRS), localizada no 
Centro de Distribuição da Via Varejo em Jundiaí (SP), uma 

das cooperativas recebe o retorno de embalagens de mais 
de 300 lojas e clientes. Com os recursos obtidos com a 
venda de recicláveis, a cooperativa consegue uma renda 
até três vezes maior que a média nacional por cooperado. 

As demais cooperativas parceiras do programa utilizam 
instalações próprias para a triagem do material. No ano 
passado, essa iniciativa beneficiou no total 185 famílias – 
um crescimento de cerca de 100% frente ao ano anterior.

Tão importante quanto a viabilidade socioambiental e 
financeira do REVIVA é o seu potencial para conscientizar 
e mobilizar gestores e equipes da empresa – sobretudo 
os colaboradores que atuam fora das unidades em todo 
o Brasil. Além dos kits de coletores específicos e bags 
padronizados, que são sacolas enviadas às lojas para 
acondicionar materiais, o programa reforça continua-
mente a mensagem de que todos são protagonistas na 
destinação adequada de resíduos recicláveis resultantes 
das operações da Via Varejo.
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GESTÃO INTELIGENTE DE ENTREGAS 
A adoção combinada das ferramentas tecnológicas Greenmile e 
Roadnet, para roteirização e acompanhamento das entregas da Via 
Varejo em tempo real, trouxe ganhos de eficiência nos trajetos percor-
ridos – por meio do direcionamento para as melhores rotas – com 
menor consumo de combustível. 

Para 2018, a meta é seguir adiante com adequações no uso dessas 
ferramentas, a fim de superar os resultados obtidos. 

Um foco constante desse monitoramento é a otimização da média de 
paradas de veículos por carga, que gerou em 2017 a redução de custos 
operacionais e de emissões de CO2.

ECOEFICIÊNCIA LOGÍSTICA
Por conta de sua forte presença e atuação em todo 
o território nacional, a Via Varejo detém hoje a 
maior malha de distribuição de produtos do Brasil, 
com 26 centros de distribuição e mais de 1 milhão 
de entregas realizadas ao mês. 

As dimensões continentais dessa operação nortearam, em 2017, 
a continuidade de ações voltadas à ecoeficiência logística da 
empresa, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais. 
Entre as ações realizadas estão integração e sinergias de 
processos, melhoria no gerenciamento de rotas, frota e centros de 
distribuição. 

Essas iniciativas ganham força em 2018, orientadas pela qualidade 
e velocidade nas entregas e pela redução de custos e de impactos 
ambientais: 

 expansão do sistema Retira Rápido para retirada em lojas 
físicas de produtos comprados nos canais on-line;

 implantação de MiniHubs, sistema operacional para que lojas 
físicas possam atuar com as facilidades de um pequeno centro 
de distribuição; 

 ampliação da oferta de Fulfillment, sistema que contempla 
a comercialização de serviços logísticos, contratados por 
módulos ou em pacote completo, para fornecedores e sellers 
(fabricantes ou importadores de produtos) que operam no 
Marketplace da Via Varejo. 

(Leia mais sobre essas iniciativas na seção Negócios da Via Varejo)



PROJETO EM JAÍBA (MG)

15.000
M² DE ÁREA

10,7
GWH/ANO 
GERADOS

12.824
TON/CO2 EVITADAS

40%ATÉ

DE REDUÇÃO NO CUSTO 
DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
A Via Varejo reafirmou, em 2017, o seu compromisso com a 
eficiência energética de suas operações. Esse é um dos temas 
relevantes definidos pela Matriz de Materialidade e que já teve 
ações realizadas com resultados positivos, como incentivo ao 
uso de fontes de energia sustentáveis e redução do consumo.

ENERGIA SOLAR NAS OPERAÇÕES
A Via Varejo inovou, em 2017, ao realizar seu primeiro projeto 
para utilização de energia sustentável em parte de suas operações. 
A empresa formalizou um contrato como responsável pela 
cogeração de energia fotovoltaica distribuída (energia solar). A 
usina está instalada no município de Jaíba (MG), região do Brasil 
com grande índice de exposição ao sol durante todo o ano. 

Em abril de 2018, a modalidade iniciou o abastecimento em 
baixa tensão para 73 lojas físicas das Casas Bahia e Pontofrio em 
Minas Gerais, com distribuição pela concessionária local. O Estado 
mineiro conta com uma das tarifas mais altas para fornecimento 
de energia convencional. Esse fator motivou a busca local por uma 
fonte alternativa e de fácil implantação, que ofereceu a redução 
esperada no custo de aquisição.

A Via Varejo busca avaliar como outras fontes renováveis de energia 
podem ser adotadas pela empresa futuramente, para gerar menor 
impacto ambiental e aprimorar sua eficiência energética.

ILUMINAÇÃO EFICIENTE
O uso consciente da energia elétrica tem pautado ações da Via 
Varejo para redução de consumo. Com início em 2018, o projeto 
de modernização da iluminação tem como meta a substituição 
total de lâmpadas convencionais por produtos com maior 
eficiência energética (LED) nas instalações de maior consumo.

Esse conceito de iluminação eficiente já está presente em reformas 
das instalações de filiais e novas lojas físicas da rede. Para redução 
de consumo de energia, essas melhorias levam em conta o 
maior aproveitamento da luz natural, a readequação dos pontos de 
iluminação nos ambientes e os recursos para acionamento e desli-
gamento automático em horários programados ao longo do dia. 

200.072
213.902

32.084
59.432

Total da energia 
consumida (MWH)

Consumo de óleo diesel 
(litros)

2016 2017

4.290
1.792

Consumo de gás liquefeito 
de petróleo (MWH PCI)

2016 2017

1.865
1.715

Consumo de gás 
natural (MWH PCI)

2016 2017 2016 2017
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DAT – PRODUTOS REINTEGRADOS AO ESTOQUE DA VIA VAREJO EM 2017

89,3% 

ÍNDICE DE 
RECUPERAÇÃO

R$ 356 milhões
DE RETORNO COM PRODUTOS 
RECUPERADOS 

DESCARTE E RECUPERAÇÃO 
DE PRODUTOS 

Em 2017, muitas ações contribuíram para evitar o descarte prematuro 
e incorreto de produtos, por meio da recuperação de itens de estoque 
da empresa e da recompra de itens usados de clientes. 

RECOMPRA DE CELULARES E TABLETS 
Em fevereiro de 2017, a Via Varejo lançou o Programa de Recompra de 
Aparelhos em todas as lojas físicas e sites da Casas Bahia e Pontofrio. 
Por meio de um parceiro especializado, a empresa viabiliza o retorno 
dos itens em bom estado para comercialização como produtos usados. 

Clientes interessados em comprar um novo celular ou tablet podem 
utilizar seus equipamentos atuais como parte do pagamento. O valor 
do desconto é definido após uma avaliação das condições do aparelho. 
São solicitados ainda a nota fiscal de compra do produto e o número 
de registro de identificação que consta no aparelho para verificação de 
sua procedência. 

RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
O Departamento de Assistência Técnica (DAT) da Via Varejo fechou 
2017 com a recuperação de 89,3% dos produtos devolvidos pelos 
clientes, que retornam aos centros de distribuição da empresa. 

Localizada no Centro de Distribuição de Jundiaí (SP), a área avalia a 
viabilidade de reintegração dos itens coletados ao estoque da Via 
Varejo ou formaliza o envio para reciclagem e destinação correta de 
componentes.

Nessa avaliação, o DAT conta com o suporte local de times de assistência 
técnica das principais indústrias de eletroeletrônicos. Esses profissio-
nais recuperam produtos que apresentaram defeitos de fabricação e 
recolocam selo original de fábrica.



| 69RELATÓRIO ANUAL 2017

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
A Via Varejo destinou a colaboradores e parceiros, em 2017, ações que 
visam ampliar o conhecimento e entendimento sobre como as atividades no 
trabalho, os hábitos e as escolhas de cada um podem contribuir com a redução 
de impactos ao meio ambiente.

RECICLAB	–	LABORATÓRIO	DE	PRÁTICAS	EM	RECICLAGEM	
INCLUSIVA
Lançado pela área de Sustentabilidade em parceria com a Fundação Via Varejo, 
o Reciclab ofereceu capacitação para equipes de cooperativas que atuam no 
gerenciamento de resíduos recicláveis em operações da Via Varejo. 

O projeto piloto compartilhou informações voltadas à profissionalização 
da gestão das cooperativas, ao desenvolvimento dos cooperados e à 
compreensão do valor que a atividade desempenhada agrega à sociedade. 

46 COOPERADOS 
CAPACITADOS 
JUNDIAÍ	(SP)

RECICLAB – NÚMEROS DO PROJETO PILOTO 

TEMAS DA CAPACITAÇÃO

32 HORAS
DE APRENDIZAGEM

1. DESENVOLVIMENTO 
RELACIONAL

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS4.

PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS E 
FINANCEIROS

3.
COOPERATIVISMO2.
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE 
Entre os dias 5 e 9 de junho, a Via Varejo realizou as ações na Semana 
do Meio Ambiente, que todos os anos incentiva os colaboradores a adotar 
práticas sustentáveis, dentro e fora da empresa. 

As atividades presenciais realizadas na sede da empresa, em São Caetano do 
Sul (SP), e as informações divulgadas na intranet sobre educação ambiental, 
dicas de consumo consciente e de mobilidade urbana mostraram aos cola-
boradores como atitudes simples podem contribuir para o meio ambiente. 
Também foi feito um bazar com nove brechós para incentivar o “estilo 
sustentável”, mostrando que é possível incrementar o visual com peças 
seminovas, ampliando o uso dessas roupas. 

ÁGUA (M³) 2016 2017

Total de água consumida 435.460 446.394
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OUTROS PROCESSOS COM METAS PARA 2018
 Início da substituição dos aparelhos de ar-condicionado antigos por 

modelos que utilizam gases ecológicos, antecipando o atendimento 
ao Protocolo de Montreal. 

 Realização de campanhas semestrais de monitoramento ambiental 
na Fábrica de Móveis Via Varejo e início do processo em centros de 
distribuição.

 Estudo de projetos ecoeficientes nas novas lojas, para consumo de 
água e energia.
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XII Mostra Cultural 
de Paraisópolis,  
São Paulo (SP)
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Via Varejo

Essa contribuição, realizada pela Fundação Via Varejo, gera impacto positivo no 
desenvolvimento humano do País com projetos voltados à valorização das pessoas 
e comunidades e ao fomento ao empreendedorismo. Em 2017, 13 ações foram 
desenvolvidas de acordo com esses pilares e impactaram 312.315 pessoas de 
comunidades de alta vulnerabilidade social.

O valor gerado pela Via Varejo também 
está na construção dos relacionamentos 
entre empresa e comunidades por meio do 
seu compromisso em fortalecer o papel dos 
atores locais, incentivando o desenvolvimento 
econômico, social e cultural dessas regiões.

INVESTIMENTOS SOCIAIS DA VIA VAREJO EM 2017

Recursos próprios da Fundação Via Varejo R$ 2.273.077

Valores oriundos de incentivo fiscal Via Varejo R$ 5.282.137

Aportes da área de Marketing da Via Varejo R$ 300.000

Total de recursos destinados R$ 7.855.214

CONSUMO 
SOCIAL

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL

DIVERSIDADE  
E INCLUSÃO
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INICIATIVAS SOCIAIS 
CASAS BAHIA NA COMUNIDADE
O Programa Casas Bahia na Comunidade é uma estratégia de investimento social 
da Fundação Via Varejo para promover o desenvolvimento nas comunidades em 
situação de vulnerabilidade, com o objetivo de contribuir com a diminuição de 
desigualdades, visando ao protagonismo de empreendedores sociais locais e ao 
fortalecimento de redes de apoio comunitárias.

 O Programa Casas Bahia na Comunidade está implementado em quatro comuni-
dades: Complexo do Alemão (RJ), Jardim São Luís, Paraisópolis e Heliópolis (SP). 
Ampliamos a implementação para as comunidades de Brasilândia, Parque Cocaia 
(São Paulo) e Pimentas (Guarulhos). A proposta é articular e unir os diferentes 
atores sociais, formando uma rede em que ações cocriadas com a comunidade 
possam potencializar uma estratégia social sustentável.

 Algumas premissas orientam a atuação do programa:

 participação de organizações, coletivos e empreendedores sociais locais;

 planejamento participativo a partir de um amplo diagnóstico;

 reconhecimento e fortalecimento de potenciais das pessoas e da comunidade.

35 mil  
PESSOAS DIRETAMENTE 
IMPACTADAS

52 organizações  
ATUANDO EM REDE

7 territórios 
envolvidos

JARDIM 
SÃO LUÍS

PARAISÓPOLIS

BRASILÂNDIA

HELIÓPOLIS

PARQUE COCAIA

PIMENTAS

São Paulo

Guarulhos

COMPLEXO DO ALEMÃO

Rio de Janeiro

CASAS BAHIA NA COMUNIDADE – BALANÇO DAS ATIVIDADES 2014-2017
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NÚMEROS POR TERRITÓRIOS

Localidade Público beneficiado Organizações participantes Atividades

Complexo  
do Alemão 1.707 crianças e jovens  8 Aulas de artes plásticas, grafite, 

futebol e dança

Paraisópolis 16.938 pessoas 
diretamente 16 Educação, cultura e esporte

Jardim São Luís 2.575 beneficiados 20 Empreendedorismo, cultura, 
artesanato e meio ambiente

Heliópolis 860 beneficiados  8 Geração de renda e esporte

COMPRA DO BEM
A Compra do Bem resgatou o propósito do Dia da 
Solidariedade, realizado anteriormente pela empresa em 
benefício da Cruz Vermelha nos anos de 2016 e 2015.

Em 21 de outubro de 2017 a empresa protagonizou a 
Compra do Bem em apoio à Associação de Assistência à 
Criança Deficiente (AACD). A iniciativa mobilizou clientes 
e colaboradores da força de venda das marcas Casas 
Bahia e Pontofrio e, por meio do engajamento de todos, 
a meta de arrecadar R$ 1 milhão foi alcançada. 

A doação foi realizada ao vivo, durante o Programa Teleton 
na TV, exibido no dia 28 de outubro pelo canal SBT. Na 
ocasião, o presidente da Via Varejo, Peter Estermann, e o 
diretor executivo de Lojas Físicas, Paulo Naliato, anunciaram 
o acréscimo de mais R$ 250 mil doados à entidade.

COMPRA DO BEM

100% 
da rede  
DE LOJAS ENVOLVIDAS

1,25  
milhão  
DOADOS À AACD

R$1.810  
colaboradores voluntários 
ATUARAM NAS LOJAS PARA MOBILIZAR 
COLEGAS E CLIENTES
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VOLUNTARIADO
AGENTE+
Lançado em maio de 2017, o programa de voluntariado Agente+ 
conta com uma plataforma de engajamento on-line. O espaço 
digital é o canal de divulgação de ações sociais e trabalhos 
voluntários propostos e realizados pelos colaboradores e pela 
própria instituição. 

A ferramenta potencializou o poder de mobilização das equipes 
e beneficiou públicos em diferentes localidades, com iniciativas 
diversas. Os voluntários construíram casas, visitaram idosos, 
desenvolveram ações com crianças, compartilharam suas expe-
riências profissionais, além de realizarem diversas atividades 
de arrecadação de itens, entregues em instituições sociais, 
como material escolar, produtos de higiene pessoal e limpeza, 
brinquedos e roupas.

A meta inicial de chegar ao fim de dezembro de 2017 com 100 
ações efetivadas no Agente+ foi superada: em sete meses, 125 
ações sociais foram realizadas, 113 por meio da plataforma, que 
resultaram em 5.921 participações voluntárias da equipe e mais 
de 31 mil pessoas beneficiadas. 

AGENTE+ 2017 – TOTAL DE ATIVIDADES  
DE MAIO A DEZEMBRO

Colaboradores cadastrados no programa 8.102

Ações publicadas 125

Ações realizadas 113

Participações voluntárias da equipe 5.921

Pessoas beneficiadas 31.370

Para dar ainda mais visibilidade a essas atividades, foram lançadas 
campanhas de incentivo para fomento das ações no Agente+. As 
iniciativas publicadas que mais se destacam na escolha dos colabo-
radores da Via Varejo recebem R$ 3 mil em produtos e serviços. A 
operação vencedora da primeira campanha envolveu 44 voluntá-
rios e beneficiou 38 idosos atendidos pela Casa de Acolhida Isabel 
Soler, em Mauá (SP), com a arrecadação de 1.033 itens, entre kits 
de higiene diária e fraldas geriátricas. 

Ação Fazendo+  
no Rio de  

Janeiro (RJ)
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PROJETOS INCENTIVADOS
Foram apoiados 16 projetos via leis de incentivo fiscal Rouanet (projetos 
voltados à arte e à cultura), Esporte (atividades socioesportivas), Fumcad e 
Condeca (projetos de inclusão da criança e do adolescente). Ao todo, foram 
investidos R$ 5.282.137,50, que impactaram diretamente milhares de pessoas 
em São Paulo e no Rio de Janeiro.

APOIO COM LEI ROUANET

Já o programa educativo Descubra a Orquestra visa 
desenvolver a apreciação musical em crianças e adoles-
centes da rede pública de ensino. O diferencial e a 
eficácia do programa estão na prévia transferência 
de conhecimento aos alunos feita pelos próprios 
professores, que são formados e transformados em 
multiplicadores. O programa beneficiou 20.000 crianças 
em idade escolar e formou 300 educadores por meio da 
música clássica.

Memória, Educação e Salvaguarda – Museu do 
Samba – Projeto de salvaguarda da memória do samba 
e de preservação da sua história para as presentes e 
futuras gerações, por meio de processos educativos, 
conscientização e formação cultural, com foco no 
empreendedorismo e formação de agentes culturais. As 
atividades promovidas pelo Museu do Samba (Centro 
Cultural Cartola), na comunidade da Mangueira no Rio de 
Janeiro (RJ), impactaram positivamente 4.800 pessoas.

XI Mostra Cultural Cooperifa – Evento de valorização 
de linguagens artísticas produzidas na zona Sul de São 
Paulo (SP): literatura, teatro, cinema, artes plásticas, 
dança, música. Beneficiou diretamente 10 mil pessoas.

Fábricas de Cultura – Espaços com acesso gratuito a 
diversas atividades artísticas, realizadas em comunidades 
das periferias das zonas Norte e Sul de São Paulo (SP). 
O investimento abrangeu cinco unidades das Fábricas de 
Cultura, que recebem 720 mil pessoas por ano.

Vocação Cultural – Promoção de atividades culturais para 
jovens de comunidades em vulnerabilidade social na zona 
Sul de São Paulo (SP) e nos municípios de Embu-Guaçu (SP)  
e Itapecerica da Serra (SP). O projeto beneficia 1.600 
crianças e adolescentes. 

Ballet de Paraisópolis – Transformando Vidas – O projeto 
promove aulas de balé clássico e dança contemporânea 
gratuitas, e atende 150 crianças e adolescentes da 
comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo (SP).

Estéticas das Periferias – Realização de eventos de 
difusão e Mostra de Artes Cênicas e danças em comu-
nidades periféricas de São Paulo (SP), que impactaram 
diretamente 1.600 pessoas.

Luz, Câmera, Ação Social! – Promoção do desenvolvi-
mento profissional, sociocultural e pessoal de jovens, por 
meio do audiovisual. O projeto foi realizado na capital de 
São Paulo (SP) e em Osasco (SP) e beneficiou 300 jovens 
em vulnerabilidade social.

Educar pelo Futebol – Museu do Futebol – Projeto de 
educação e socialização de crianças e jovens, com ações 
educativas coordenadas pelo Museu do Futebol em São 
Paulo (SP). O projeto atinge aproximadamente 300 mil 
visitantes por ano.

Concertos Matinais e Descubra a Orquestra – Fundação 
OSESP – Os Concertos Matinais oferecem apresentações 
da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo abertas 
à população aos domingos, em São Paulo (SP). Em 
setembro de 2017, 31 colaboradores e parceiros da Via 
Varejo integraram de forma voluntária ao Coro da Osesp 
e subiram ao palco para uma apresentação conjunta na 
Sala São Paulo. 

Mostra Cultural 
no CEU de 

Paraisópolis,  
São Paulo (SP)



APOIO COM FUMCAD E CONDECA

APOIO COM  LEI DO ESPORTE

Educação Através do Esporte – Instituto Passe de Mágica – Desenvolvimento 
de atividades de esporte educacional, com a promoção de prática lúdica do 
basquete e atividades educacionais complementares voltadas a crianças e 
adolescentes de comunidades em São Paulo (SP) e Diadema (SP). O programa 
beneficia 900 crianças das periferias da Grande São Paulo.

Caju Esporte e Educação – Fundação Gol de Letra – Contribui para a educação 
integral de 350 crianças e adolescentes por meio de aprendizagens esportivas 
e de convívio social, envolvendo também suas famílias e outros atores sociais, 
como escolas públicas e moradores das comunidades do bairro do Caju, no Rio 
de Janeiro (RJ).

Ateliê Arte + Instituto Ser + – O Projeto Ateliê Arte + 
tem como objetivos envolver adolescentes no desen-
volvimento de projetos ligados à cultura e à arte e 
promover a formação para cidadania, empreendedo-
rismo e geração de renda por meio da atividade de 
marcenaria. O projeto visa capacitar 200 jovens em 
situação de vulnerabilidade social da capital paulista.

Projeto Pró-Profissão – Instituto ProA – Educação 
profissionalizante de incentivo à inclusão de 80 jovens 
de comunidades periféricas no mercado de trabalho, 
em São Paulo (SP). Parte dessas atividades incluíram, 
em 2017, visitas dos alunos do Instituto ProA à sede 
da Via Varejo e à Fábrica de Móveis da empresa.

Arte e Identidade – Fundação Gol de Letra – 
Inclusão de adolescentes promovida por oficinas 
artísticas de dança, teatro, comunicação e 
audiovisual. O projeto beneficia 123 jovens em 
vulnerabilidade social das comunidades de Vila 
Albertina, Jaçanã e Tremembé, em São Paulo (SP).

Periferia Maker – Desenvolvimento de oficinas 
de empreendedorismo, criação e recursos tecno-
lógicos para 420 jovens da região do Campo 
Limpo, na zona sul de São Paulo (SP), voltadas 
ao desenvolvimento de competências profissio-
nais e pessoais para estimulá-los à solução dos 
problemas socioambientais de suas realidades.
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OUTROS APOIOS

Ismart – O Instituto Social para Motivar, Apoiar e 
Reconhecer Talentos (Ismart) é uma instituição sem 
fins lucrativos, que concede bolsas de estudos em 
escolas particulares de excelência para jovens talentos 
de baixa renda, entre 12 e 15 anos. Em 2017, por meio 
da Fundação Via Varejo, a empresa contribuiu com o 
ensino de 399 jovens.

Teto – Organização com foco no desenvolvimento 
comunitário em regiões de alta vulnerabilidade social 
que promove ações conjuntas entre população local 
e jovens voluntários para construção de moradias. 
Em 2017, por meio da Fundação Via Varejo, 12 casas 
foram construídas, impactando diretamente a vida de 
59 moradores de comunidades no Rio de Janeiro e na 
Bahia. Sessenta e oito colaboradores da Via Varejo parti-
ciparam como voluntários nessas atividades.

ReciclaLab – Atividades voltadas à capacitação 
de cooperados que atuam como parceiros de 
operações da Via Varejo (leia mais  
no capítulo Meio ambiente).

Consumo Social – A iniciativa foi desen-
volvida em conjunto pela diretoria de 
Marketing e Fundação Via Varejo e 
ainda contou com a parceria do 
site Catraca Livre (leia mais no 
capítulo Clientes).

Projetos com apoios encerrados 
em 2017: Yunus Negócios 
Sociais, Solar Ear, F123, 
Habitat, Festa da Literatura 
Periférica (Flupp)  
e Aprender e Transformar.

Amanda Ferreira, 
analista de 

Sustentabilidade

 ReciclaLab  
no CD 1200,  
Jundiaí (SP)
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

CRÉDITOS
Coordenação geral
Diretoria de RH e Sustentabilidade 
e Gerência de Sustentabilidade e 
Investimento Social

Diretoria de Comunicação Corporativa 
e Cultura

Diretoria de Relações com Investidores

Redação, edição e revisão
Quintal 22

Projeto gráfico e diagramação
Adesign

Fotos
Gustavo Ribeiro, Zô Guimarães e banco 
de imagens Via Varejo

CANAIS DE DIÁLOGO
CLIENTES E CONSUMIDORES
SAC Casas Bahia:  Lojas físicas (11) 3003 8889 (lojas físicas) 
Loja virtual (11) 4003-4336 

Chat Casas Bahia:  
http://institucional.casasbahia.com.br/fale-conosco

SAC Pontofrio: 4002 3388

Chat Pontofrio: http://institucional.pontofrio.com.br/fale-conosco

SOCIEDADE
Gerência de Comunicação Institucional e Externa Via Varejo: 
imprensa@viavarejo.com.br

Canal de Ouvidoria: 0800 774 3000 e  
e-mail: ouvidoria@viavarejo.com.br

ACIONISTAS
Departamento de Relações com Investidores: 
ri@viavarejo.com.br ou (11) 4225 8650 e (11) 4225 9319

SEDE VIA VAREJO 
Rua João Pessoa, nº 83 – São Caetano do Sul (SP) 
CEP 09520-010 
(11) 4225-6000




